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Till
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Ny gymnasieskola inom gymnasieområde 8
med namnet Kungsholmens Västra
gymnasium
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande
1. Att en ny gymnasieskola inom gymnasieområde 8 med namnet
Kungsholmens Västra gymnasium startas den 1 november 2012.
2. Omedelbar justering.

Thomas Persson
Utbildningsdirektör

Marie-Louise Hammer Åberg
Gymnasiedirektör

Sammanfattning
Stockholms stad och Stockholms läns landsting samverkar för att utveckla Vårdoch omsorgscollege i Stockholm. Utbildningen i stadens regi permanentas från
och med 2012 och i ett regionalt samverkansavtal regleras bland annat hur
finansieringen fördelas mellan avtalsparter på regional nivå.
I oktober 2011 stod det klart att Kungholmens gymnasiums Vård och omsorgs
college (VOC) inte skulle få vara kvar i sina lokaler på Sophiahemmet. Sedan
hösten är utbildningarna förlagda till lokaler på Campus Konradsberg. Idag går det
drygt 200 gymnasieelever och ca 60 vuxenstuderande.
För att kunna marknadsföra sig på den tuffa gymnasiemarknaden behöver skolan
en egen identitet och ett eget namn redan nu i november. Den nya skolan föreslås
heta Kungsholmen Västra gymnasium så som elever och personal önskar.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom gymnasieavdelning.
Bakgrund
Stockholms stad och Stockholms läns landsting samverkar för att utveckla Vårdoch omsorgscollege i Stockholm. Utbildningen i stadens regi permanentas från
och med 2012 och i ett regionalt samverkansavtal regleras bland annat hur
finansieringen fördelas mellan avtalsparter på regional nivå. Med utgångspunkt i
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) utökas från och
med 2012 samverkan med Haninge och Sollentuna för att strategiskt säkerställa
hög kvalitet på vård- och omsorgsutbildning. Vård- och omsorgscollege
certifierades 2010 och under 2012 väntas även vård- och omsorgscollege i
Haninge och Sollentuna bli certifierade.
I oktober 2011 stod det klart att Kungholmens gymnasiums Vård och omsorgs
college (VOC) inte skulle få vara kvar i sina lokaler på Sophiahemmet. Arbetet
med att hitta nya lokaler inleddes parallellt med marknadsföringen inför, på och
efter gymnasiemässan. Söktrycket har under ett par årstid varit ökande och intaget
ökats till två paralleller på omsorgsprogrammet som kompletterades med ett
Samhällsprogram med inriktning beteendevetenskap som from nästa läsår blir två
paralleller. Dessutom tillkom också Hantverksprogrammet hudvård. VOC bedriver
förutom gymnasieutbildning uppdragsutbildning för Stockholms stads räkning
samt YH Hudvård. Sedan hösten är utbildningarna förlagda till lokaler på Campus
Konradsberg. Idag går det drygt 200 gymnasieelever och ca 60 vuxenstuderande
på skolan, nästa läsår så beräknas antalet gymnasieelever vara nästan 360 och
antalet vuxenstuderande ca 60. Läsåret 14/15 är det ca 500 gymnasieelever och ca
60 vuxenstuderande. Först läsåret 15/16 når skolan sin planerade volym med ca
530 gymnasieelever och ca 60 vuxenstuderande. För att skapa en tydlig
organisation inom gymnasieområde 8 föreslås att en ny skola startas from 1
november. Dock med egen ekonomi inom området from 1 januari
För att kunna marknadsföra sig på den tuffa gymnasiemarknaden behöver skolan
en egen identitet och ett eget namn redan nu i november. Sedan senhösten 2011
och fram till idag har elever och enhetens personal i det dagliga talet använt sig av
olika varianter av Kungsholmens Västra gymnasium för att stolt tala om vilken
skola de går på eller jobbar vid. Den nya skolan föreslås heta Kungsholmens
Västra gymnasium så som elever och personal önskar.

Förslag till beslut

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 12-423/7523
SID 3 (3)

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:
1. Att en ny gymnasieskola inom gymnasieområde 8 med namnet
Kungsholmens Västra gymnasium startas den 1 november 2012.
2. Omedelbar justering.

Förslag till beslut

