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Informationsärenden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
 Information från tillsynsbesök
Tillsynsbesök görs varje år på barn- och utbildningsförvaltningens
verksamheter samt fristående förskolor. Ledamöterna som varit på
tillsynsbesök sedan föregående barn- och utbildningsnämndssammanträde
berättar om sina besök. Besöken som redovisas är:
• Angelstads skola
• Kungshögsskolan

Justerandes sign



Resultat grundskolan höstterminen 2018
Skolområdeschefen informerar om hur förvaltningen har följt upp och
sammanställt resultaten i grundskolan höstterminen 2018 utifrån följande
nyckeltal:
• Andel elever i årskurs 6 i den kommunala grundskolan som nått minst
betyget E i samtliga ämnen: 73,4 procent (72,6 procent hösten 2017 ).
• Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet:78,89 procent
( 74 procent hösten 2017 ). Tar vi bort de som är nyanlända, det vill säga
elever som varit i Sverige mindre är 4 år, är resultatet 84,78%.
Antalet nyanlända minskar.
• Meritvärde årskurs 9: 213,6 poäng (208,3 poäng hösten 2017).
• Hösten 2018 fanns det 88 elever från förskoleklass till år 9 som av någon
anledning varit frånvarande mer än 20% av skoltiden.
Det innebär att de varit borta minst 17 skoldagar eller drygt 3 veckor.



Nya gymnasielagen
Sunnerbogymnasiets rektor för vuxenutbildningen informerar barn- och
utbildningsnämnden om den nya gymnasielagen som trädde i kraft den 1 juli
2018. En Lag om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna hade till
och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för
gymnasiala studier. Det är Migrationsverket som har myndighetsbeslut i
uppehållstillståndsfrågan.
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Barn- och utbildningsnämnden tog den 20 november i fjol beslutet om hur
man ska organisera detta med den nya gymnasielagen genom att
”asylsökande personer som enligt den nya gymnasielagen blivit för gamla
för studier på gymnasiet ges möjlighet till studier på vuxenutbildning från
och med 1 januari 2019”.
Barn- och utbildningsnämnden har myndighetsbeslut i utbildningsfrågan.
I ett brev från föreningen Goda Krafter för ensamkommande unga i
Ljungby, daterat 2019-01-08 ställt till barn- och utbildningsnämndens
ordförande tolkar föreningen att nämnden menar att skolan ska erbjuda
vuxenutbildning som omfattas av den nya lagen från och med den termin
som just startat.
Förvaltningens mening är att studierna skall vara på gymnasial nivå.
Motiv till förvaltningens val av organisering är att:
• Vux är en flexibel skolform.
• Flera av eleverna har gått på IM i tre år med låg motivation och behöver
en nystart.
• Förvaltningen vill i möjligaste mån undvika särskilda
utbildningslösningar.


Information om det fjärde tekniska året på Sunnerbogymnasiet
Gymnasiechefen informerar om det fjärde tekniska året som har funnits
sedan 2015. Intresset hos eleverna för det fjärde tekniska året har varit svagt.
I sammanhanget kan nämnas att det endast går tre elever på det fjärde
tekniska året i Växjö kommun. I Älmhults kommun startades inte
utbildningen alls höstterminen 2018. Då Sunnerbogymnasiets budget för
2019 är underfinansierad finns anledning att vara försiktig och därför
informerar gymnasiechefen barn- och utbildningsnämnden om att
skolledningen föreslår att man tillsvidare stoppar antagningen till det fjärde
tekniska året och att utbildningen inte startar höstterminen 2019.
Hur intresset ser ut i framtiden är svårt att veta. Förvaltningen har dock alltid
möjligheten att ansöka hos Skolverket om att få starta på nytt.

Beslutsunderlag
 Rapport från tillsynsbesök på Angelstads skola, 2018-12-03.
 Rapport från tillsynsbesök på Kungshögsskolan, 2018-11-30.
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-08.
 Förvaltningens presentation, 2019-01-23
 Brev från föreningen Goda Krafter, 2019-01-0
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-16.
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