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Barn- och utbildningsnämnden
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Svar på skrivelse från Marie Sandstedt angående sonens studier vid Alvesta
Gymnasieskola
Kristoffer Sandstedt har valt att gå Fordonsprogrammet med inriktning transport i Alvesta.
För att få behörighet för "gula maskiner" (grävskopa, frontlastare m.m.) måste man välja
inriktning anläggning. Denna inriktning tillhör Byggprogrammet. Konkret betyder det att
eleverna förutom transportinriktningen med alla behörigheter också får kurser från
anläggningsinriktningen. Detta medför att eleverna får en utbildning som överstiger 2 500
poäng. Nämnden har tidigare sagt att man inte finansierar utbildningar som överstiger
normalpoängen för ett program. När jag uppmärksammade att eleverna förutom
transportinriktningen också valde anläggningsinriktningen diskuterade jag med dåvarande
rektor och fick en reducering på ca 10 000 - 11 000 kr per elev. Detta bedömdes vara
kostnaden för CE- körkortet, då detta inte ingår i anläggningsinriktningen. Det är denna
"konstruktion" som Kristoffer råkat ut för. I den marknadsföring som utgår från Alvesta
Gymnasieskola utlovas fortfarande att även om man går anläggningsinriktningen får man
också körkortet för släp. Jag måste erkänna att jag inte läst igenom marknadsföringen och
därför inte uppmärksammat att problemet kvarstår. Nuvarande rektor har emellertid lovat mig
att reglerna ska förtydligas inför nästa ansökningsomgång. Marie Sandstedt har därför i sak
rätt när hon säger att de som nu går i årskurs 1 har fått en ur vår synpunkt "felaktig"
information.
Jag tycker att ur goodwill synpunkt bör de sex eleverna som nu går i årskurs två få sitt
"släpkörkort" I den totala budgeten spelar 60 000 kr inte så stor roll att det är värt att ta strid
för en princip. Däremot vill jag för framtiden ännu en gång ha klara regler för om
interkommunal ersättning ska utbetalas för studier utöver 2 500 poäng.
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Ljungby 2008.01.10.
Till Barn och Utbildningsnämnden i Ljungby Kommun.
Hej! Mitt namn är Marie Sandstedt. Skriver till er med anledning att vi har en
son,Kristoffer, som går andra året i Alvesta inriktning Anläggning.
Det var stora problem det året han sökte dit. För att få gå där var han tvungen att
välja bort GE körkort. Dom elever som går tredje året och dom som kom dit efter
och går första året har ej råkat ut för detta utan får GE körkort i sin utbildning.
Det är sex stycken killar som har råkat ut för detta problem.
Jag förstår fullständigt er oro för ni var rädda att dom skulle välja om linje till
Transport,men så har ej fallet varit. Alla sex killar vill ej göra något annat än att köra
grävmaskin. Om någon vill bli egen företagare blir dom tvugna att hyra in en annan
firma för att kunna transportera sin grävmaskin mellan olika jobb och platser.
Ett annat exempel, en firma söker en maskinist, två personer söker tjänsten.
Firman väljer naturligtvis den som har GE körkort fast kanske han ej är lika duktig
som den som inte har körkortet.
Vår son, Kristoffer, har valt helt rätt inriktning. Han berättar varje dag för oss om hur
dagen har varit och man ser glädjen.
Jag önskar att ni i Barn och Utbildningsnämnden skulle vilja ta upp detta fallet så att
vi kan komma fram till en lösning för våra sex killar.
Det är några år här nu som många går i pension och nya som ska komma till.
Vi vill att alla stannar kvar i Ljungby Kommun i sin framtid.
Vänliga Hälsningar Marie Sandstedt
Storgatan 20
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