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Pausa antagningen till det fjärde tekniska året (TE4)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att pausa antagningen till det fjärde
tekniska året.
Sammanfattning av ärendet
Höstterminen 2015 startade Sunnerbogymnasiet det fjärde tekniska året.
Ansökan gjordes hösten 2014 och ett stort antal företag ställde sig positiva till
ett fjärde år på teknikprogrammet. Näringslivet såg ett behov av gymnasieingenjörer som denna utbildning skulle kunna möta.
Redan höstterminen 2014 marknadsfördes att utbildningen skulle starta hösten
2015. Tidningen Smålänningen skrev vid ett flertal tillfällen om utbildningen
och internt på skolan informerade ansvariga lärare om den nya utbildningen.
Lärare, rektorer och deltagare i programrådet har under de år utbildningen
funnits gjort vad de kunnat för att väcka elevernas intresse för denna utbildning.
Utbildningen fick ytterligare marknadsföring genom den certifiering till
Teknikcollege som beviljades vårterminen 2017. Certifieringen innebar en
kvalitetssäkring av utbildningen i sin helhet (lokaler, personal, pedagogik med
mera).
Trots Sunnerbogymnasiets insatser för att locka elever till utbildningen har
söktrycket varit lågt. Förvaltningen föreslår därför att antagningen till
utbildningen pausas tillsvidare.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Kostnader för utbildningen har delvis finansierats via det statsbidrag
förvaltningen blivit beviljade. För varje elev som går på utbildningen har
förvaltningen erhållit ett bidrag på 108 000 kronor. Bidraget har inte täckt de
kostnader förvaltningen har för utbildningen. Innevarande läsår kostar
utbildningen totalt 800 000 kronor. Förvaltningen får bidrag på 216 000 kronor
vilket innebär en nettokostnad för utbildningen på 584 000 kronor.
Om utbildningen inte startar har intresserade elever möjlighet att söka
motsvarande utbildning i någon annan kommun. Då utbildningen är
statsbidragsfinansierad finns inget krav på att Ljungby kommun ska betala
någon interkommunal ersättning.
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Elevtalsutvecklingen på teknikprogrammet har under en period haft något lägre
söktryck vilket också har påverkat antalet elever som kan vara aktuella för det
fjärde tekniska året. Denna trend har på senare år vänt och söktrycket till
teknikprogrammet inför höstterminen 2018 var mycket bra.
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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.
En ansökan om att få bedriva utbildningen läsåret 2019-20 till 2022-23
skickades in till Skolverket i oktober månad. Ansökan har beviljats. En ansökan
om statsbidrag kan göras en gång per år, för fyra läsår framåt. Nästa
ansökningstillfälle kommer vara mellan den 1 maj och den 1 juni 2019.
Det kommer då vara möjligt att ansöka om statsbidraget för läsåren 2020/212023/24.
Då Sunnerbogymnasiets budget för 2019 är underfinansierad med cirka 5-6
miljoner finns anledning att vara försiktig och därför föreslår förvaltningen att
utbildningen inte startar höstterminen 2019. Hur intresset ser ut i framtiden är
svårt att veta. Man har dock alltid möjligheten att ansöka hos Skolverket om att
få starta på nytt.
Konsekvensanalys
Startar inte utbildningen minskar behovet av lärare inom teknikämnena. De
lärare som idag arbetar med det fjärde tekniska året kan troligen ges andra
uppdrag på skolan. Risk för övertalighet finns men bedöms som liten.
Förvaltningens beredning
Samverkan med fackliga organisationer på Sunnerbogymnasiet.
Samtal med företrädare från utbildningens programråd.
Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-13.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-03-13, § 25.
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