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Avveckla inriktningen administrativ service
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla inriktningen administrativ
service på Handels- och administrationsprogrammet från och med höstterminen
2019. De elever som valt inriktningen inför årskurs 2 med start höstterminen
2019 föreslås få möjlighet att slutföra sin utbildning på önskad inriktning.
Sammanfattning av ärendet
Handels- och administrationsprogrammets har två inriktningar, administrativ
service och handel och service. Inriktningen administrativ service har tyvärr inte
lyckats fånga elevernas intresse och endast 2-3 elever per år väljer denna
inriktning. Med så få elever blir utbildningskostnaden per elev mycket hög.
Dessutom blir undervisning svår att bedriva med så få elever i klassrummet.
Förvaltningen föreslår därför att inriktningen tas bort från och med höstterminen
2019. De elever som valt inriktningen inför årskurs 2 med start höstterminen
2019 föreslås få möjlighet att slutföra sin utbildning på önskad inriktning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Sunnerbogymnasiet har idag ett brett utbud av program och inriktningar vilket är
gynnsamt för kommunens ungdomar när de ska välja gymnasieutbildning.
Samtidigt är budgeten mycket ansträngd och utbildningar som inte lockar
elevernas intresse bör därför inte erbjudas.
En avveckling skulle innebära kostnadsminskningar på cirka 360 000 kronor per
år. Denna besparing får full effekt först läsåret 2021-2022 då elever som redan
valt inriktningen ska ges möjlighet att slutföra sin utbildning.
Förvaltningen ser ingen större risk att elever framöver väljer att studera i någon
annan kommun om inriktningen avvecklas. Det troliga är att eleverna väljer
programmets andra inriktning eller ett annat av Sunnerbogymnasiets yrkesprogram. Någon risk för övertalighet i lärarkåren finns inte då det på
programmet finns lärare med visstidsanställningar och behöriga lärare som
kommer att undervisa på den inriktning som finns kvar eller på något annat
program på skolan.
Förvaltningens beredning
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet.
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