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Sammanfattning
Tjänsteutlåtandet innehåller förvaltningens förslag till organisation
av studievägsutbudet vid stadens kommunala gymnasieskolor
läsåret 2015/2016. Studievägsutbudet fastställs årligen av
utbildningsnämnden.
Antalet platser på de olika programmen i gymnasieskolan och i
gymnasiesärskolan ska enligt 15 kap. 30 § och 18 kap. 27 §
skollagen så långt det är möjlig anpassas med hänsyn till
ungdomarnas önskemål.
Anpassningen till önskemålen innebär att den definitiva
dimensioneringen inte kan göras förrän ungdomarnas val är kända.
Beslut om ändringar i dimensionering, liksom fördelningen av
utbildningsplatser till respektive skolenhet, är delegerat till
gymnasiedirektören.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen och avdelningen för
utveckling och samordning i samråd med stadens kommunala
gymnasieskolor.
Bakgrund/Ärendet
Antalet platser på de olika programmen i gymnasieskolan och i
gymnasiesärskolan ska enligt 15 kap. 30 § och 18 kap. 27 §
skollagen så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till
ungdomarnas önskemål. Av dem som antogs till nationellt program
vid stadens gymnasieskolor 2014 blev 72 procent antagna på sitt
förstahandsval vad gäller såväl program och inriktning som skola.
Detta är en minskning för staden jämfört med 2013 då 75 procent
blev antagna på sitt förstahandsval.
Av dem som antogs till gymnasiesärskolan 2014 blev 96 procent
antagna på sitt förstahandsval vilket är en ökning jämfört med 2013
då 84 procent blev antagna på sitt förstahandsval.
Antagningen till läsåret 2014/2015
Den 15 september 2014 fanns 6 136 elever i årskurs 1 i stadens
gymnasieskolor. Motsvarande siffra för 15 september 2013 var 5
774. Det har alltså skett en ökning av elevantalet i årskurs 1 med
362 elever mellan 2013 och 2014.
Totalt ökade antalet elever i åk 1 på yrkesprogrammen från 675
elever till 757, en ökning med 82 elever.
När det gäller de högskoleförberedande programmen fanns den 15
september 2013 3 783 elever i åk 1 och motsvarande tid 2014 fanns
3 937 elever, en ökning med 154 elever.
Introduktionsprogrammen omfattar hösten 2014 totalt 1 442 elever.
En ökning med 126 elever jämfört med samma tid 2013.
Förvaltningens synpunkter
Anpassningen till önskemålen innebär att den definitiva
dimensioneringen inte kan göras förrän ungdomarnas val är kända.
Beslut om ändringar i dimensionering, liksom fördelningen av
utbildningsplatser till respektive skolenhet, är delegerat till
gymnasiedirektören.
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2015/2016. I bilagan framgår dimensioneringen av antal
utbildningsplatser på respektive program enligt förvaltningens förslag.
Med antal platser avses antal antagningsplatser i årskurs 1.
Nationella program
I gymnasieskolan finns tolv yrkesprogram och sex
högskoleförberedande program. Förvaltningen föreslår att samtliga
program, utom industritekniska programmet, anordnas inför läsåret
2015/2016, se bilagan. För såväl yrkesprogrammen som för de
högskoleförberedande programmen föreslås i stort sett oförändrat
antal platser totalt jämfört med det antal platser som erbjöds vid den
slutliga antagningen i juni 2014.
Inför läsåret 2015/2016 föreslås 858 platser på yrkesprogrammen
vilket är 101 fler platser än det antal elever som var inskrivna i
årskurs 1 på de yrkesinriktade programmen, inklusive
lärlingsutbildning, i stadens skolor den 15 september 2014.
För att öka intresset för yrkesutbildningar kommer utbildningsförvaltningen att göra extra informationsinsatser som är riktade till
grundskolorna.
Inför läsåret 2015/2016 föreslås 4 041 platser på de högskoleförberedande programmen, vilket är 104 fler platser än det antal elever
som var inskrivna i årskurs 1 på motsvarande program, den 15
september 2014.
Staden har ansökt hos Skolverket om olika avvikelser från nationellt
program. Beviljade sådana utbildningar anges nedan. Platserna på
dessa utbildningar ingår i sammanställningen i bilagan.
Riksrekryterande utbildningar

-

Estetisk spetsutbildning i musik inom det estetiska
programmet, Södra Latin
Samhällsvetenskapsprogrammet, spetsutbildning med global
inriktning, Globala gymnasiet
Yrkesdansarutbildning (Behörighetsbedömning och
antagning till denna utbildning görs av rådet för
dansarutbildning), Kungliga Svenska Balettskolan

Även International Baccalaureate (IB) är riksrekryterande.
Särskilda varianter
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Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant inom estetiska
området, Östra Real
Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant körsång,
Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium

Tjänsteutlåtande
Dnr 3.4.2-8155/2014
Sida 4 (5)

-

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning
samhällsvetenskap, särskild variant körsång, Kungsholmens
gymnasium/Stockholms Musikgymnasium

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

Stockholms stad kommer, i enlighet med Skolverkets godkännande,
att erbjuda NIU enligt följande.
Bromma gymnasium
basket, fotboll
Midsommarkransens gymnasium
basket, fotboll, handboll,
innebandy
Stockholms RH-gymnasium
handikappidrott, elhockey
Staden har även fått Skolverkets godkännande för fyra individuella
idrotter vid Midsommarkransens gymnasium, till vilka antagning
inte kommer att göras inför läsåret 2015/2016. En utredning har
påbörjats i syfte att bland annat belysa förutsättningarna för NIU i
stadens skolor.
Fjärde år på teknikprogrammet

Bromma gymnasium har deltagit i försöksverksamheten med ett
fjärde år på teknikprogrammet. Försöksverksamheten pågår till och
med innevarande läsår. Skolan kommer även fortsättningsvis att
erbjuda en klass med 32 platser inom profilen Innovation och
produktion.
Lärlingsutbildning

Inför läsåret 2015/2016 erbjuder staden platser på lärlingsutbildning
inom sju yrkesprogram, nämligen bygg- och
anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet,
handels- och administrationsprogrammet, hotell- och
turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Inför
läsåret 2014/2015 antogs 37 elever till lärlingsutbildning i årskurs 1.
Elever med hörselnedsättning

Sedan läsåret 2014/2015 erbjuds platser för elever med
hörselnedsättning vid Kungsholmens Västra gymnasium
inom naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt inom de
introduktionsprogram som anordnas vid skolan. Inför läsåret
2015/2016 planeras att också erbjuda elever med hörselnedsättning
platser inom ekonomiprogrammet, teknikprogrammet samt el- och
energiprogrammet vid Thorildsplans gymnasium.
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Introduktionsprogram
För de sökande som inte är behöriga till de nationella programmen
finns fem introduktionsprogram. Samtliga dessa program erbjuds i
stadens kommunala gymnasieskola.
Det totala antalet platser som föreslås för introduktionsprogrammen är 1 630, vilket är 188 fler platser än det antal elever
som var inskrivna på introduktionsprogram den 15 september 2014.
Av de 1 630 platserna erbjuds 900 inom språkintroduktion.
Programinriktat individuellt val kommer att erbjudas med inriktning
mot samtliga yrkesprogram som erbjuds i staden. Yrkesintroduktion
erbjuds med inriktning mot samtliga yrkesprogram utom el- och
energiprogrammet.
Grupper med förstärkt specialpedagogisk profil finns inom
individuellt alternativ, språkintroduktion och yrkesintroduktion.
Gymnasiesärskolan
Inför läsåret 2013/2014 infördes nya nationella program i
gymnasiesärskolan. Det individuella programmet finns kvar men
någon uppdelning på verksamhetsträning respektive yrkesträning
görs inte längre.
Förvaltningen föreslår att samtliga nio nationella program samt det
individuella programmet startar inom gymnasiesärskolan i
Stockholms stad läsåret 2015/2016. Totalt planeras 120
antagningsplatser inom stadens gymnasiesärskola vilket är 15 fler
platser än det antal elever som fanns antagna den 15 september
2014.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fastställer
studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
läsåret 2015/2016 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Bilaga
Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret
2015/2016
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