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start
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utbildningsutskotts
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och utbildningscliefens
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2021-02-17
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kommunstyrelsen

att

fö5ande program ska startas på Strömkullegymnasiet läsåret 2021/2022:
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prograinmet

RestaurangVård-

och livsmede1sprogrammef

och omsorgsprogrammet

Industritekniska
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Eventuell start av Naturbiukspro@ammet överlämnastill kommunstyrelsen
att fatta beslut
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Datum

2021-03-17

och kultur

Redovisning

av söksiffror

gymnasiet

Sammanfattning
Som en uppföljning
kring

av tidigare

budgetplanering

Strörnkullegymnasiets
uppgifterna

ändrats

beslut

redovisas

om utbud

preliminära

utbildningar.

av utbildningar

söksiffror

och för dialog

för

Sedan föregående

redovisning

har

något.

Bakgrund
Budgetramen
Intäkten
hänsyn

för gymnasiet

beräknas

på dagens

tas till Naturbruk.

41 elever

åk 1 a 140 tkr +

10 elever

åkl

på 51 elever

snitt-IKE

i årskurs

(med uppräkning

Fördelning

enligt

1 ht 2021.
på

3oA) Särskild

nedan:

NB a 250 tkr

Åk 2-3 kvar och15

Preliminärt

bygger

4-åringar

sök 17 mars ger följande

resultat:

Esbd

9 (varav

5 ob)

13 tot. sökande

RL

5 (varav

1 ob)
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NB

2 (varav

2 ob)
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VO
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IN
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3 ob)

7
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20ca

Tot.

50

(budget
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fritid och kultur

2021-02-17

Analys
Som synes kommer
skulle

iru'iebära

inte antalet

att kornmunen

gymnasieutbildning,
och dessa mottagande

elever väljer

huvudmän

Helårskostnad

2 rnkr. Effekt

som inte klarar

skolor

som sitt första

möjligen

hamnar

i förhållande

2021

att bli behöriga

på annan ort

kanske

8

I mkr.

från årskurs

i dagsläget

hur många

nio, och därmed

inte komrner

på Strömkullegymnasiet

startas

till budgetberäkning

Det är också så att elever

alternativ

Detta

för

gymnasieutbildning

läget. Dels är det oklart

till IM på Strömkullegymnasiet.

antalet.

ersätts. Om Naturbruksprogramrnet

mellanskillnaden

Ett antal saker kan förändra
elever

står med en merkostnad

eftersom

med endast 2 elever blir
elever.

elever upp i det beräknade

hänvisas

som sökt andra

in där, och i så fall

som varit

elevens

andra eller tredje

val.
Senast 17 maj måste Bengtsfors
Uddevalla

om man beslutar

kommun

meddela

att inte starta någon

antagningskansliet

av utbildningama

i
som

erbjuds.

Förvaltningens
Komrnunstyrelsens
att starta följande

förslag

till

beslut

utbildningsutskott
program

höstterminen

föreslår
2021:

Bjö
Kommunchef

kornrnunstyrelsen
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Områdeschef
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Redovisning

av söksiffror

Som en uppföljning
laing

av tidigare

budgetplanering

Intäkten
Mnsyn

om utbud

preliminära

av utbildningar

söksiffror

och för dialog

för

utbildningar.

för gymnasiet

beräknas

beslut

redovisas

Strörnkullegymnasiets
Budgetramen

gymnasiet

bygger

på 51 elever

på dagens snitt-IKE

tas till Naturbruk.

Fördelning

41 elever

åk 1 a 140 tkr +

10 elever

åkl NB a 250 tkr

i årslcurs 1 ht 2021.

(med uppräla'iing
enligt

på 3%) Särskild

nedan:

Åk 2-3 kvar och 15 4-åringar

Pye4Nminärt

sök 25 feb är totalt

Naturbruksprograrnmet

50 sökande,

varav

2 till nyinrättade

Från Skog till Bord.

Anallys
Då antalet
kornrnunen
väljer

elever inte komrner

upp i det berälcnade

står med en merkostnad

gymnasieutbildning

antalet

innebär

för gymnasieutbildning,

det att

eftersom

på annan ort och dessa mottagande

elever

huvudmän

ersätts.
Ett antal saker kan förändra
antagningskans1ierna
sökt utbildningar

läget. Antagningsprocessen

och beroende

på Strörnkul1egymnasiet

Senast 17 maj måste Bengtsfors
Uddevalla

på utfall

om man beslutar

kornmun

pågår på

av dessa kan även elever
som sitt första val komrna

meddela

att inte starta någon

Kommunchefen

ogogan
och utbildningschefens

tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

ifråga,

antagningskansliet

av utbildningarna

erbjuds.

Bevedande

som ej
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i
som
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utbildningsutskott
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bordlägger

frågan och återupptar

vid mars månads sammanträde

då de preliminära

antagning Fyrbodal

antagning Värmland.
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Datum

2021-02-17

och kultur

Redovisning

av söksiffror

gymnasiet

Sammanfattning
Som en uppföljning
kring

av tidigare

budgetplanering

Strömkullegymnasiets

beslut

redovisas

om utbud

preliminära

av utbildningar

söksiffror

och för dialog

för

utbildningar.

Bakgrund
Budgetramen
Intäkten
hänsyn

för gymnasiet

beräknas

bygger

på dagens snitt-IKE

tas till Naturbruk.

41 elever

åk 1 a 140 tkr +

10 elever

åkl

Fördelning

på 51 elever

i årskurs

(med uppräkning
enligt

I ht 2021.
på 3%) Särskild

nedan:

NB a 250 tkr

Åk 2-3 kvar och 15 4-åringar

Pre4iminärt sök 12 feb ger fö5ande resultat:
Esbd

10 (varav

RL

6 (varav
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VO
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IN

0

SA

o

Lärling

2 ob)
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Datum

Barn, utbildning,

fritid och kultur

2021-02-17

Analys
Som synes koimner
skulle

innebära

inte antalet

att koi'nununen

gyinnasieutbi1dning,

eftersom

och dessa mottagande

elever väljer

huvudmän

Ett antal saker kan förändra
elever

elever upp i det beräknade
står med en merkostnad

som inte klarar

söket utanför

att bli behöriga

Fyrbodals

med några sökande
som sitt första
hamnar

alternativ

kanske

på Ströinkullegyinnasiet

från årskurs

där Åmål,

kornmun

hur många

nio, och därnned hänvisas

ännu ej känt vad utfallet
Säffle

inte koinmer
som varit

om man beslutar

på annan ort

i dagsläget

och Årjäng

Det är också så att elever

Senast 17 maj måste Bengtsfors
Uddevalla

gymnasieutbildning

Det är heller

ornråde,

elever.

Detta

ersätts.

läget. Dels är det oklart

till IM på Ströinkullegyinnasiet.

antalet.

för

brukar

blir

av

komma

som sökt andra skolor

in där, och i så fall möjligen
elevens

andra eller tredje

val.

meddela

antagi'iingskans1iet

i

att inte starta någon

av utbildningarna

som

erbjuds.

Förvaltningens
Koi'mnunstyrelsens
vid mars månads
antagning

Fyrbodal

förslag

till beslut

utbildningsutskott
sami'nanträde
respektive

bordlägger

antagning

och återupptar

söksiffrorna

Värmland.

Bj=
Kom+nunchef

frågan

då de preliminära

Lindeberg

Områdeschef

bearbetats

den
av

