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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-04-16 kl. 14:30-15:45

Plats

Storgatan 20, utbildningskontoret, rum 1

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anette Ellis (S)
Mohamed Yassin (MP)
Lilian Gerleman (M)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)

Utses att justera

Lilian Gerleman §§ 39-41
Anton Sauer §§ 42-54

Justeringen

2020-04-17

Protokollet omfattar

§53

Underskrifter
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............................................
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...........................................
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Anton Sauer §§ 42-54
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Yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för
fristående skolor

GYVF-2020-690
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot 13 ärenden från Skolinspektionen
rörande ansökningar från fristående skolor.
Nämnden ges möjlighet att yttra sig över varje enskild ansökan.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag

















G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-04-24 Yttrande över ansökningar om godkännande
som huvudman för fristående skolor
Bilaga 7 Antagningsstatistik Samverkansområdet 2019
Bilaga 8 Antagningsstatistik preliminär antagning Malmö 2020
Bilaga 1 Antagningsstatistik Malmö 2014
Bilaga 2 Antagningsstatistik Malmö 2015
Bilaga 3 Antagningsstatistik Malmö 2016
Bilaga 4 Antagningsstatistik Malmö 2017
Bilaga 5 Antagningsstatistik Malmö 2018
Bilaga 6 Antagningsstatistik Malmö 2019
Bilaga A Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den
fristående gymnasieskolan Sveriges Ridgymnasium
Bilaga B Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
- Thoren Business School Malmö
Bilaga C Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola Drottning Blankas gymnasieskola AB
Bilaga D Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
- Hvilan Utbildning AB
Bilaga E Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola - Sjölins
Gymnasium AB
Bilaga F Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande godkännande som
huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola - Nya Designgymnasiet
i Nacka AB
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Bilaga G Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman och rätt till bidrag för internationell skola på
gymnasienivå - British International Schools of Sweden
Bilaga H Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman och rätt till bidrag för internationell skola på
gymnasienivå - American Schools of Sweden AB
Bilaga I Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola Realgymnasiet i Lund
Bilaga J Yttrande över remiss från skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
- Flyinge Hästsportgymnasium /Flyinge AB
Bilaga K Yttrande över remiss från Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola - Consensum
Gymnasium i Lund
Bilaga L Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola Thoren Business School Lund
Bilaga M Yttrande över remiss från Skolinspektionen gällande ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola Sjölins Gymnasium AB
Förslag till yttrande över ansökningar om godkännande som huvudman för
fristående skolor

