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Ansökan om godkännande som huvudman för särskild
variant inom det estetiska området av naturvetenskapsprogrammet vid gymnasieskolan Viktor Rydberg Gymnasieskola Odenplan i Stockholms kommun
Beslut
Skolinspektionen avslår, med stöd av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), ansökan o m godkännande av Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor (org. nr. 812000-5650) s o m huvudman
för särskild variant inom det estetiska området av naturvetenskapsprogrammet vid
Viktor Rydberg Gymnasieskola Odenplan i Stockholms kommun.

Bakgrund
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har ansökt o m godkännande s o m huvudman för
särskild variant inom det estetiska området av naturvetenskapsprogrammet vid Viktor
Rydberg Gymnasieskola Odenplan i Stockholms kommun.
Skolverket har den 29 augusti 2014 (ärendenummer 32112-2014-0007108) avslagit ansökan från Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor om särskild variant inom det estetiska området av naturvetenskapsprogrammet vid Viktor Rydberg Gymnasieskola Odenplan i
Stockholms kommun.

Motivering till beslut
Enligt 2 kap. 6 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska Skolinspektionen efter Skolverkets beslut i fråga om godkännande av särskild variant pröva om huvudmannen ska
godkännas.
Enligt 2 kap. 5 § skollagen får enskilda efter ansökan godkännas som huvudmän för
gymnasieskola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa
de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för elevema eller för den del av skolväsendet som anordnas
av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet
som anordnas av det allmänna också beaktas.
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Skolinspektionens bedömning
Då Skolverket avslagit ansökan från Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor konstaterar
Skolinspektionen att Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor saknar grundläggande förutsättningar för att godkännas som huvudman för särskild variant inom det estetiska
området av naturvetenskapsprogrammet vid Viktor Rydberg Gymnasieskola Odenplan
i Stockholms kommun.
I övriga delar har Skolinspektionen inte bedömt om huvudmannen har förutsätmingar
att godkännas eller om den sökta utbildningen innebär påtagligt negativa följder för
eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna.
Hur man överklagar, se hänvisning.

På Skblinspektionens vägnar

/

Agnetha Hedenbergh
Utredare/föredragande

Kopia till
Stockholms kommun
Botkyrka kommun
Danderyds kommun
Ekerö kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Lidingö kommun
Nacka kommun
Salems kommun
Sollentuna kommun
Solna kommun
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Sundbybergs kommun
Täby kommun
Tyresö kommun
Upplands Väsby kommun
Vallentuna kommun
Värmdö kommun
Österåkers kommun
SCB
Skolverket
Bilaga
Skolverkets beslut (ärendenr. 32112-2014-0007108)

Överklagande av beslutet
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till Förvalmingsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069,104 35 Stockholm.
Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna
ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
1 skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De
skäl som finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes ombud.
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Ansökan om särskild variant inom det estetiska området
Skolverkets beslut
Skolverket avslår ansökan med stöd av 5 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039).
Skolverkets beslut fåi* enligt 14 kap. 1 § gymnasieförordningen inte överklagas.
Enligt 2 kap. 5 § gymnasieförordningen beslutar Skolverket om godkännande av
särskild variant, avvikelse i form av s.k. riksrekryterande utbildning, idrottsutbildning
vid riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning även för en enskild
huvudman. En kopia av beslutet sldckas till Skolinspektionen. Skolinspektionen prövar
därefter vid behov om huvudmannen ska godkännas samt om huvudmannen ska få
anordna utbildningen.

Ärendet
Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor har den 31 januari 2014 ansökt om särsldld variant
inom det estetiska området av namrvetenskapsprogrammet vid Viktor Rydberg gy.
Odenplan, fristående skola i Stockholms stad.
Ansökan omfattar följande kurser inom det utrymme som motsvarar inriktning och
programfördjupning: bild; bild och form - specialisering, 100 poäng, bild; bild och form
lb, 100 poäng, design; design 1, 100 poäng, matematik; matematik 4, 100 poäng, kemi;
kemi 2, 100 poäng och biologi; biologi 2, 100 poäng.
Beskrivning av utbildningen enligt ansökan

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolas verksamhetsidé är att utifrån en helhetssyn och med
individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig
kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. Sedan
det första Viktor Rydberg gymnasiet startade 1994 hai de konstnärliga uttrycken varit
av stor vikt för skolornas verksamhet och för eleverna, inte minst för att befrämja deras
kreativitet och studieglädje. Viktor Rydbergs skolors snart tjugoåriga verksamhet visar
tydligt att eleverna kan uppnå mycket goda studieresultat när skolan bjuder gott om
möjligheter till konstnärliga uttryck i kombination med hög kvalitet på undervisningen i
teoretiska ämnen.
-

Den särskild varianten naturvetenskap - bild och design har tyngdpunkt på bild och
form där eleverna får utveckla sitt uttryck i en rad två- och tredimensionella tekniker.
Kursen i design innebär att eleverna dessutom får god övning i samarbete, att arbeta
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i projektform samt att öva sin kreativitet utifrån olika perspektiv; etiskt, estetiskt,
ekologiskt samt ekonomiskt, vilket krävs för framgångsrik design. Eleverna kommer
också att få arbeta med att visa sina alster för publik, för att i ytterligare utveckla sitt
konstnärliga uttryck.
Beskrivning av motivet för särskild variant enligt ansökan

Viktor Rydberg gymnasium Odenplans erfarenhet är att många av eleverna med
intresse för naturvetenskap ofta också har ett stort behov av att få uttrycka sig
konstnärligt, vilket bidrar till att de når mycket långt i sina akademiska ämnen. Genom
att erbjuda naturvetenskap, i kombination med bild och design, tillåts elever ägna
sig åt ett sammanhållet konstnärligt skapande i skolan utan att behöva välja bort
naturvetenskaps ämnena. Denna möjlighet är något som efterfrågas och uppskattas av
såväl elever som föräldrar.
Beräknad utbildningskostnad

85 676 kronor per elev och år.
Behörighetskrav och urvalsgrunder

Särskilda förkunskapskrav:
Inga förkunskapskrav.
Urval:
Resultat av antagningsprov tillsammans med betyg.

Förutsättningar
Enligt 5 kap. 1 § gymnasieförordningen är en särskild variant en utbildning inom
ett nationellt program där hela eller delar av det sammantagna utrymmet för, i
förekommande fall, en nationell imiktning och för programfördjupning på ett nationellt
program avviker från vad som annars gäller. Avvikelsen ska omfatta minst 300
gymnasiepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig egen identitet men i huvudsak rymmas
inom examensmålet för ett program.
Enligt 5 kap. 3 § gymnasieförordningen ska en särskild variant inom det estetiska
området godkännas om villkoren i 1 § är uppfyllda och om
1.

utbildnmgen är av god kvalitet,

2.

utbildningen efterfrågas av elever med särskilda färdigheter inom det
estetiska området,

3.

kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och
kostnaden för annan gymnasial utbildning, och
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4.

huvudmannen har ställt upp behörig

Ärendenummer 32112-2014-0007108

hetskrav och urvalsgrunder enhgt 7 och 8

Av 5 kap. 7 § gymnasieförordningen framgår att för behörighet dll en särskild variant i
gymnasieskolan fåi" krav ställas på att den sökande har kunskaper i ett sådant ämne eller
inom ett sådant ämnesområde som är utmärkande för varianten.
Av 5 kap. 8 § gymnasieförordningen framgåi att vid urval bland behöriga sökande
till en särskild variant i gymnasieskolan får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett
prov för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller
äimiesområde som den särskilda varianten är inriktad mot.
-

Skolverkets bedömning
För att Skolverket ska godkänna en särskild variant inom det estetiska området måste
villkoren i ovanstående bestämmelser vara uppfyllda.
Den sökande har inte ställt upp behörighetskrav enligt 5 kap. 3 § punkt 4
gymnasieförordningen.
Skolverket bedömer att ansökan i övrigt uppfyller förutsättningarna i 5 kap.
gymnasieförordningen.
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Christina Månberg efter föredragning
av Handläggare Erika Stadier.
Kopia till
Skolinspektionen
och
Stockholms stad
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