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Sammanfattning

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och
som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de
har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Inom skolformen finns nationella och
individuella program. Målsättningen är att erbjuda ett så stort utbud av program som möjligt
utifrån de sökandes val med hållbar ekonomi. Baserat på resultatet av första ansökningsperioden
ska den gymnasieorganisation som beslutades av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i
september justeras efter antalet sökande och fastställas inför slutlig antagning som meddelas de
sökande i början av juli.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer föreslagen gymnasiesärskoleorganisation
inför slutlig antagning till år 1 2020/21.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse GVN 200424 Gymnasiesärskoleorganisation inför slutlig antagning 2020

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-16
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-04-24
Beslutet skickas till

Antagningschef
Utbildningschef gymnasieskola
Gymnasierektorer

Ärendet

SIGNERAD

2020-04-03

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och
som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de
har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Det är hemkommunen som fattar beslut
om eleven tillhör målgruppen. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en
pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.
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För att stärka skolformen är gymnasiesärskolan organiserad på samma sätt som gymnasieskolan.
Det finns nationella och individuella program och varje elev skall erhålla en individuell
studieplan över sin utbildning.
Målsättningen är att erbjuda ett så stort utbud av program som möjligt med hållbar ekonomi.
Förslaget till programorganisation motsvarar beslut om utbud i september 2019 med
ett undantag – gymnasiesärskoleprogrammet Estetiska verksamheter föreslås ej starta
hösten 2020 på grund av för få sökande.
Förstahandsvalen till gymnasiesärskolan inför höstterminen 2020 fördelar sig enligt
följande:

Malmö kommunala gymnasiesärskola

Förstahandsval
200215

Administration, handel och varuhantering - Valdemarsro gymnasium
Estetiska verksamheter - Malmö latinskola
Fastighet, anläggning och byggnation - Valdemarsro gymnasium
Hälsa, vård och omsorg - Malmö idrottsgymnasium
Hälsa, vård och omsorg - Valdemarsro gymnasium
Hotell, restaurang och bageri - Malmö restaurangskola
Individuella programmet - Valdemarsro gymnasium

7
2
4
6
2
7
15
43

2019 var det totalt fyra sökande från andra kommuner. 2020 är det 13 sökande från
annan kommun varav 9 till nationella program och 4 till individuella program. Då de
sökandes hemkommuner inte erbjuder gymnasiesärskoleutbildningar i egen kommun
eller i samverkan tas de sökande emot i första hand och likställs då med sökande från
Malmö.
De ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna erbjuda ett nationellt
gymnasiesärskoleprogram med ekonomisk balans är minst tre elever per årskurs.
Undantag från detta kan göras om eleverna kan samläsa med andra program eller om
det är ett enstaka år med få elever som vägs upp av tre årskullar med fler elever.
Förutsättningarna skiljer sig utifrån detta resonemang för de två program som enbart
har två sökande. Malmö latinskola har enbart ett gymnasiesärskoleprogram och kan
enbart samläsa mellan årskurser. Valdemarsro gymnasium har flera nationella program
där eleverna kan samläsa både mellan de olika programmen i årskurs 1 och mellan
årskurserna inom respektive program när det gäller karaktärsämnena vilket ger andra
ekonomiska förutsättningar.
Av de två sökande till Malmö latinskola kan den ena eleven erbjudas plats på sitt
andrahandsval och den andra eleven, som är från annan kommun, erbjuds att göra
omval då ansökan enbart innehåller ett val.
Föreslås starta:
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Gymnasiesärskoleprogrammet för:
Administration, handel och varuhantering, Valdemarsro gymnasium
Fastighet, anläggning och byggnation, Valdemarsro gymnasium
Hälsa, vård och omsorg, Malmö idrottsgymnasium, Valdemarsro gymnasium
Hotell, restaurang och bageri, Malmö Restaurangskola
Individuella programmet, Valdemarsro gymnasium
Föreslås ej starta:
Gymnasiesärskoleprogrammet för:
Estetiska verksamheter, Malmö latinskola
Ansvariga

Lars Rehnberg Förvaltningschef

