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Barn- och utbildningsnämnden

Ny inriktning på Teknikprogrammet
Bakgrund
Sunnerbogymnasiet startade hösten 2015 det fjärde året på Teknikprogrammet (TE4). I
samband med denna start påbörjades arbetet med att certifiera hela teknikutbildningen inom
Teknikcollege. Detta för att kvalitétssäkra utbildningen och därmed höja utbildningens
status.
Behovet av programmering i skolan har diskuterats flitigt både lokalt och nationellt de
senaste åren. Vi ser också att fler och fler elever väljer inriktningen information och
mediateknik i andra kommuner. Inför höstterminen 2017 har åtta elever från Ljungby valt
denna inriktning i Växjö eller Halmstad vilket medför en kostnad för skolan på
750 000kr/läsår.
Som ett led i vår satsning på Teknikprogrammet och för att tillgodose ungdomarnas val av
utbildning vill vi erbjuda denna inriktning även på Sunnerbogymnasiet från och med
höstterminen 2018. Beroende på intresset hos eleverna de kommande åren kan en start av
denna inriktning dessutom bli ekonomiskt gynnsam för skolan.

TE4
I dagsläget erbjuder Sunnerbogymnasiet inriktningen Design och produktutveckling på
Teknikprogrammet och TE4. Utökar vi med inriktningen Information och mediateknik på
gymnasiet bör vi göra detsamma på TE4. Detta för att ge alla elever möjlighet att gå ett
fjärde år på Teknikprogrammet. Det är inte möjligt att gå en inriktning de tre gymnasieåren
och sedan välja en annan inriktning på TE4. En start av denna inriktning på TE4 är inte
aktuell förrän läsåret 2021-2022 då de första eleverna som valt den nya inriktningen på
gymnasiet tar studenten.
Att starta ytterligare en inriktning på TE4 kräver att en ansökan skickas in till Skolverket och
att den ansökan beviljas. I dagsläget kan vi inte vara säkra på att en sådan ansökan beviljas
inför läsåret 2021-2022. Skolverket uppmuntrar oss dock att satsa (se bilaga).
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Ekonomi
Att starta inriktningen Informations- och medieteknik medför att ytterligare tre kurser
erbjuds på Teknikprogrammet. Personalkostnaden för dessa kurser motsvarar 0,6 lärartjänst,
dvs cirka 370 000 kr. Läromedelskostnaderna uppskattas till cirka 100 000 kr/år. Totalt
kostar inriktningen cirka 470 000 kr/år.
Att starta inriktningen på TE4 innebär att ytterligare en lärartjänst behöver tillföras, dvs
550 000kr/år.
TE4 är statsbidragsfinansierad och bidraget bedöms täcka kostnaderna för utbildningen om
elevantalet överstiger sex elever.
Hur stor den interkommunala ersättningen till andra kommuner blir är svår att beräkna över
tid då vi aldrig vet vilka utbildningar eleverna i årskurs nio kommer att välja.
Att utöka inriktningarna på Teknikprogrammet är en satsning som kan riskera att urholka
den inriktning vi har idag. Ska satsningen kunna motiveras ekonomiskt krävs det att fler
elever än idag väljer att gå på Teknikprogrammet. Då elevkullarna ökar de kommande åren
är det rimligt att tro att antalet elever som vill gå på Teknikprogrammet ökar.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att starta inriktningen Informations- och medieteknik
på Sunnerbogymnasiet från och med läsåret 2018/2019 och att en ansökan om att starta
inriktningen även på TE4 görs inför läsåret 2021-2022.
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Skolverkets syn på att starta en ny inriktning på TE4

