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Utbud gymnasiesärskola
18-19 kap skollagen (2010:800)
Varje kommun ansvarar enligt Skollagen för att alla ungdomar i kommunen som tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i gymnasiesärskolan.
Utbildningen i gymnasiesärskolan består av nationella program och individuellt program.
Utbildningen kan också i vissa fall erbjudas som lärlingsutbildning.
Information om de olika programmen ges på samma sätt som för gymnasieskolans program,
via den gemensamma utbildningskatalogen för Skåne/Västra Blekinge samt via
www.skanegy.se. Även antagningsorganisationen som huvudmannen ansvarar för motsvarar
gymnasieskolans och är gemensam för Skåne/Västra Blekinge. Däremot finns inget
samverkansavtal för gymnasiesärskolan.
Kommunen ska sträva efter att erbjuda ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar. Beslut om utbud inför den preliminära antagningen fattades av nämnden i mars
och inför den slutliga antagningen i juni 2019. Platsorganisationen har fastställts av
Utbildningsdirektören.
I utbudet inför läsåret 2019/2020 fanns 7 studievägar på gymnasiesärskolan i Malmö. Ingen
fristående skola i Malmö anordnade gymnasiesärskola.

Huvudman
År
Antal studievägar
Antal utbildningsplatser
Figur 1 Utbud studievägar inom gymnasiesärskolan i Malmö.
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Valdemarsro gymnasium

-Individuella programmen
-Administration, handel och varuhantering
-Fastighet, anläggning och byggnation
-Hälsa, vård och omsorg

-Hotell, restaurang och bageri
Malmö Restaurangskola
-Estetiska verksamheter
Malmö latinskola
-Hälsa, vård och omsorg - idrott
Malmö Idrottsgymnasium
Figur 2 Sökbara studievägar inom gymnasiesärskolan i Malmö läsåret 2019/2020.
Studievägar som inte startar
Eftersom antalet sökande till programmen skog-, mark- och djur samt till samhälle, naturoch språk minskade inför läsåret 2019/2020 fattades beslut om att inte starta dessa
studievägar på Valdemarsro gymnasium. Av samma anledning fattades beslut om att
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programmet för estetisk verksamhet som tidigare läsår erbjudits på såväl Malmö latinskola
som på Valdemarsro gymnasium endast skulle starta på Malmö latinskola.

Sökande och antagna till gymnasiesärskoleprogram
18-19 kap skollagen (2010:800)
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt upphört och
som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att
de har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Gymnasiesärskolan ska ge
ungdomar med utvecklingsstörning en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier
samt personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Beslut om mottagande i skolformen
Hemkommunen fattar beslut om ungdomen tillhör målgruppen för gymnasiesärskola och
kan tas emot i skolformen. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en
pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.
Inför läsåret 2019/2020 har beslut om mottagande i gymnasiesärskolan
(målgruppstillhörighet) fattats för 54 sökande. 1 elev valde att inte påbörja sin utbildning. 1
elev valde att gå om åk 9 i grundsärskola. 2 elever blev mottagna till skolformen och antagna
under pågående läsår 2018/2019. Ytterligare 2 elever blev antagna till Valdemarsro
individuellt program (IMA) medan deras respektive utredning om målgruppstillhörighet
pågår.
Sökande och antagna till nationella program
Om hemkommunen för en ungdom som mottagits i gymnasiesärskolan inte erbjuder ett
nationellt program inom gymnasiesärskolan, har ungdomen rätt att bli mottagen som
sökande i första hand i en annan kommun som anordnar utbildningen. Eftersom antalet
gymnasiesärskoleelever är förhållandevis litet, är det vanligt att mindre kommuner inte
anordnar nationella program inom gymnasiesärskolan. Dessa ungdomar har då rätt att bli
antagna till utbildningar i de kommuner som anordnar utbildningarna på samma villkor som
anordnarkommunens ungdomar.
Samtliga förstahandssökande, som sökt utbildningen i tid har beretts plats inför läsåret
2019/2020.
Till de nationella programmen i Malmö har 30 ungdomar sökt och blivit antagna i första
hand. 2 av dessa sökande har en annan hemkommun än Malmö. 3 ungdomar folkbokförda i
Malmö har sökt och blivit antagna till nationellt program i annan kommun.
Sökande och antagna till individuellt program
Till det individuellt program har 22 elever sökt och blivit antagna i första hand. 1 av de
antagna eleverna till individuellt program har annan hemkommun än Malmö. 1 elev har sökt
och blivit antagen till individuellt program i annan kommun.
Generellt under pågående läsår
Det finns ungdomar inom gymnasieorganisationen som är under utredning inför ett
eventuellt mottagande i gymnasiesärskola. Därför behöver det finnas plats och möjlighet att
ta emot elever även under pågående läsår, om dessa utredningar skulle visa att den sökande
har rätt att bli mottagen i gymnasiesärskola.

4 │ Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen │ Antagningsrapport Gymnasiesärskola Malmö 2019

Det måste även finns plats och utrymme under pågående läsår att snabbt kunna ta emot och
erbjuda utbildningsplats till nyanlända ungdomar där misstanke om utvecklingsstörning
föreligger. Eleven blir i dessa fall antagen till IMA på Valdemarsro gymnasiums under
utredningstiden. När utredningen är klar och om det visar på att eleven har rätt att bli
mottagen i gymnasiesärskola blir eleven antagen till det program eleven då söker.
Kommande läsår
Prognosen inför läsåret 2020/2021 visar att elevantalet sjunker något men prognosen visar
också att antalet elever kommer att öka igen läsåren därefter.
Antalet elever i grundsärskolan 2019
Antal elever
Figur 3 Elevantalet i grundsärskolorna i Malmö
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