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Sammanfattning

Varje kommun har ansvar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning i egen
regi eller genom samverkansavtal, samt att antalet platser så långt det är möjligt anpassas efter
ungdomarnas önskemål. Ungdomarna ska erbjudas ett allsidigt urval av yrkesprogram,
högskoleförberedande program, programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ
och språkintroduktion.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer föreslagen gymnasieorganisation år
1 2021/22.

Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2020-08-26
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-02
Beslutet skickas till

Utbildningschef gymnasieskola
Antagningschef
Rektorer gymnasieskola

Ärendet

GYMNASIESKOLANS ORGANISATION

SIGNERAD

2,5,30 §§ 15 kap. Skollagen (2010:800) fastställer att:
- Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
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- Gymnasieskolan ska vara öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning
eller motsvarande utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med
det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.
- Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god
kvalitet. Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som
anordnas av en annan kommun eller en region enligt samverkansavtal med kommunen eller
regionen. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för
utbildningen. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
Malmö har sedan 2010 ett samverkansavtal gällande nationella program och programinriktat
individuellt val med kommuner i Skåne och västra Blekinge (alla kommuner utom Karlskrona).
Avtalet innebär att Malmös ungdomar har tillgång till alla nationella program och inriktningar i
hela samverkansområdet. Avtalet likställer ungdomarnas möjlighet att välja kommun och skola
med den rätt de har att söka fristående skolor.
För att Malmö stads gymnasieskolor med god ekonomi ska kunna fortsätta bedriva kvalitativ
gymnasieutbildning i egen regi måste hänsyn tas till demografi, konkurrens och elevernas val.
Förslaget till gymnasieorganisation inför ansökan till hösten 2021 bygger på den organisation
som beslutades av nämnden i juni 2020 inför slutlig antagning med förslag till några justeringar.
Ansökan till gymnasieskolan inför läsåret 2021/2022 öppnar den 15 januari 2021. Dessförinnan
presenteras utbudet för de sökande bland annat i gymnasiekatalogen.
PROGRAMUTBUD
Enligt 7 § 15 kap. Skollagen (2010:800) består utbildningen i gymnasieskolan av
nationella program som är yrkesprogram eller högskoleförberedande program. I
gymnasieskolan finns också utbildning i form av introduktionsprogram och
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.
Enligt 7,12 §§ 16 kap. Skollagen (2010:800) får det inom de nationella programmen finnas
inriktningar och särskilda varianter, som börjar det första, andra eller tredje läsåret. När en
huvudman erbjuder utbildning på ett nationellt program får huvudmannen också låta
erbjudandet omfatta att eleven senare ska antas till en nationell inriktning, en särskild variant eller
gymnasial lärlingsutbildning inom programmet en så kallad inriktningsgaranti.
Enligt 45-46 §§ 16 kap. Skollagen (2010:800) får Statens skolverk för nationella program besluta
att det till en viss utbildning i första hand ska tas emot sökande från hela landet (riksrekrytering).
Beslut om riksrekrytering ska ange under vilken tid beslutet ska gälla och hur många platser
utbildningen får omfatta. Som exempel på riksrekryterande utbildningar kan nämnas
spetsutbildningar inom särskilda områden.
NATIONELLA HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Det förslag som nu läggs fram till nämnden omfattar vilka program som erbjuds och på vilken
skola. I de fall inriktning påbörjas år 1 eller omfattar inriktningsgaranti inför år 2 redovisas även
inriktningar. Skolorna kan, i enstaka fall, erbjuda sökbara profileringar inom program eller
inriktningar efter godkännande av utbildningschefen förutsatt att det sker inom befintligt
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programpris.
Programorganisation
Förslag till programorganisation motsvarar slutlig programorganisation 2020 med
följande justering.
Humanistiska programmet har tidigare erbjudits utan inriktningsgaranti med två
valbara inriktningar inför år 2, kultur eller språk. Programmet har få sökande och till
varje läsår antas endast en klass. Att upprätthålla två inriktningar inom denna klass är
kostsamt och eleverna söker till årskurs 2 och 3 övervägande inriktningen kultur, se
tabell nedan. Av denna anledning föreslås nämnden fatta beslut om att endast erbjuda
inriktningen kultur inom humanistiska programmet inför läsåret 2021/2022.
Humanistiska
programmet
Inriktning kultur
Inriktning språk

År 2
24
3

År 3
18
9

Föreslås erbjudas:
Ekonomiprogrammet - inriktning ekonomi, Malmö Borgarskola, Malmö idrottsgymnasium
Ekonomiprogrammet – inriktning juridik, Malmö Borgarskola
Estetiska programmet – inriktning bild- och formgivning, Malmö latinskola
Estetiska programmet – inriktning dans, Malmö latinskola
Estetiska programmet – inriktning estetik och media, Malmö latinskola
Estetiska programmet – inriktning musik, Malmö latinskola
Estetiska programmet – inriktning teater, Malmö latinskola
Humanistiska programmet – inriktning kultur, Malmö latinskola
Naturvetenskapsprogrammet – inriktning naturvetenskap, Malmö Borgarskola, Malmö
idrottsgymnasium, Malmö latinskola, Pauliskolan, S:t Petri skola
Naturvetenskapsprogrammet – inriktning naturvetenskap och samhälle, Malmö
Borgarskola
Naturvetenskapsprogrammet – särskild variant musik, Malmö latinskola
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning beteendevetenskap, Malmö
idrottsgymnasium, Malmö latinskola, Pauliskolan, S:t Petri skola
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning medier information och kommunikation,
Malmö latinskola
Samhällsvetenskapsprogrammet – inriktning samhällsvetenskap, Malmö Borgarskola,
Malmö latinskola, Pauliskolan, S:t Petri skola
Teknikprogrammet, Pauliskolan
International Baccalaureate - Diploma Programme, Malmö Borgarskola
Spetsutbildning i musik, Malmö latinskola
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Spetsutbildning i teater, Malmö latinskola OBS! under förutsättning att utbildningen beviljas av
Skolverket. Ansöka om ytterligare 4 år är inskickad.
NATIONELLA YRKESPROGRAM
Det förslag som nu läggs fram till nämnden omfattar vilka program som erbjuds och på vilken
skola. I de fall inriktning påbörjas år 1 eller omfattar inriktningsgaranti inför år 2 redovisas även
inriktningar. Skolorna kan, i enstaka fall, erbjuda sökbara profileringar inom program eller
inriktningar efter godkännande av utbildningschefen förutsatt att det sker inom befintligt
programpris.
Regeringen har fattat beslut om förändringar inom några yrkesprogram vilket redovisas under
respektive program/inriktning.
Programorganisation
Förslag till programorganisation motsvarar slutlig programorganisation 2020 med
följande justeringar:
Naturbruksprogrammets nuvarande inriktning djurvård delas enligt ett regeringsbeslut
upp i djurvård respektive hästhållning från och med höstterminen 2021. Eleverna vid
Norra Sorgenfri gymnasium har även tidigare kunnat välja hästhållning som en profil
inom inriktningen djurvård. Nämnden föreslås besluta att även fortsättningsvis ge
eleverna denna möjlighet genom att båda inriktningarna, djurvård respektive
hästhållning, erbjuds lärlingsförlagda.
Ytterligare ett International Baccalaureate - Career related Programme, föreslås starta
vid Malmö Borgarskola. Programmet kopplas till el- och energiprogrammets
inriktning dator och kommunikationsteknik. Antalet elever inom internationell
grundskola ökar både i Malmö och Lund vilket innebär att det behövs fler möjligheter
för elever som inte är inriktade på högskoleförberedande program. Programmet är
helt på engelska och följer de riktlinjer för en internationell utbildning som
International Baccalaureate bestämt och möter dessutom behov hos branschen.
Eleverna erbjuds bland annat två IB diplomkurser, English B och Information
technology in a global society (ITGS). I ITGS-kursen studeras och utvärderas
informationsteknologins effekter på individer och samhälle på lokal och global nivå.
ITGS tillhandahåller en ram för studenten att fatta välgrundade bedömningar och
beslut om användningen av IT i ett samhällsperspektiv. Under tre år varvas teori med
praktik genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Programmet ger även grundläggande
högskolebehörighet med möjligheter till fördjupning.
Föreslås erbjudas:
Bygg- och anläggningsprogrammet – lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Barn- och fritidsprogrammet, Pauliskolan
Barn- och fritidsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Regeringen har beslutat att inriktningarna pedagogiskt arbete respektive socialt arbete inför 2021 slås samman
till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Inom programmet finns även inriktningen fritid och hälsa.
El- och energiprogrammet - inriktning elteknik, Universitetsholmens gymnasium
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Fordons- och transportprogrammet, Agnesfrids gymnasium
Regeringen har beslutat att inriktningen godshantering tas bort inför 2021. Inom programmet finns
de tre inriktningarna karosseri och lackering, lastbil och mobila maskiner samt personbil. Den
fjärde inriktningen, transport erbjuds med inriktningsgaranti från år 1.
Fordons- och transportprogrammet - inriktning transport, Agnesfrids gymnasium
Handels- och administrationsprogrammet - inriktning handel och service, Malmö
Borgarskola, Malmö idrottsgymnasium
Handels- och administrationsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Hotell- och turismprogrammet, Malmö Borgarskola
Hotell- och turismprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Regeringen har beslutat att hotell- och turismprogrammets inriktningar, hotell och konferens samt
turism och resor ska slås samman inför 2021. Programmet blir då utan inriktningar.
Hantverksprogrammet - lärling med inriktningarna finsnickeri; florist; frisör, barberare och håroch makeupstylist samt övriga hantverk, Norra Sorgenfri gymnasium
Regeringen har beslutat att inriktningen frisör byter namn till frisör, barberare och hår- och makeupstylist inför
2021. Tidigare har frisör varit en egen inriktning och hår- och makeupstylist har inkluderats i inriktningen
övriga hantverk.
Industriprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Industriprogrammet – inriktning driftsäkerhet och underhåll - lärling, Norra Sorgenfri
gymnasium
Naturbruksprogrammet - lärling med inriktning djur, Norra Sorgenfri gymnasium
Naturbruksprogrammet - lärling med inriktning hästhållning, Norra Sorgenfri gymnasium
Regeringen har beslutat att inriktningen djur delas upp i inriktningarna djurvård respektive hästhållning inför
2021.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Malmö restaurangskola
Restaurang- och livsmedelsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Regeringen har beslutat att inriktningen färskvaror, delikatess och catering tas bort från programmet inför 2021.
Kurserna som ingår i dagens inriktning kommer att finnas kvar i programfördjupningen och därmed vara möjlig
för elever att läsa även i fortsättningen. Inom programmet finns inriktningarna bageri och konditori samt kök och
servering.
VVS- och fastighetsprogrammet, Universitetsholmens gymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet - inriktning fastighet lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet, Universitetsholmens gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet – lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
International Baccalaureate - Career related Programme Dator och kommunikationsteknik, Malmö Borgarskola
International Baccalaureate - Career related Programme Hotel och turism, Malmö
Borgarskola
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INTRODUKTIONSPROGRAM
2 § 17 kap. Skollagen (2010:800) fastställer vilka introduktionsprogram som finns programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är riktad mot ett
visst nationellt program och de så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella
programmet.
Programinriktat val kan utformas för en grupp elever vilket innebär att utbildningen
ska utformas i förväg och vara sökbar. Utbildningen omfattas av samverkansavtalet
och antagning görs efter meritvärde. Programmet kan även utformas för enskild elev
vilket innebär att det inte måste utformas i förväg. Utbildning utformad för enskild
elev omfattas inte av samverkansavtalet och antagning görs efter bedömning av
elevens förkunskaper och behov av studieplan.
Elever antas till programinriktat val först när alla elever behöriga till motsvarande
nationella program erbjudits plats.
Yrkesintroduktion syftar till att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som
underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på
ett yrkesprogram.
Yrkesintroduktion kan precis som programinriktat val erbjudas för en grupp elever
och för enskilda elever. Antagning till yrkesintroduktion som är utformad för en
grupp elever görs efter meritvärde och för enskilda elever görs antagning efter
bedömning av elevens förkunskaper och behov av studieplan.
Individuellt alternativ syftar till att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan
fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.
Individuellt alternativ erbjuds som enskilda platser på samtliga skolor för att
möjliggöra helt individuella lösningar. I vissa fall är eleven inkluderad i en klass på ett
nationellt program, i andra fall bildar elever med liknande behov en grupp, ibland
kopplad till ett nationellt program eller ett annat introduktionsprogram. Planeringen
kan vara ett- eller flerårig. Ansökan kan göras till program utan koppling till skola.
Antagning och skolplacering sker utifrån elevens behov. Ansökan kan också göras till
profiler inom programmet kopplat till särskild skola och med tre- till fyraårig
planering.
Språkintroduktion syftar till att ge nyanlända ungdomar en utbildning med
tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i
gymnasieskolan eller till annan utbildning.
Språkintroduktion utformas för enskilda elever och erbjuds på nybörjar- och
fortsättningsnivå där den senare kan profileras mot nationellt program.
Programorganisation
Föreslag till programorganisation motsvarar slutlig programorganisation 2020 med
följande justeringar:
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Programinriktat val mot naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet
erbjuds endast på en skola - Pauliskolan. Målsättning är att utöka organisationen för
att skapa tillgängliga platser och en organisation där eleverna så snart som möjligt kan
skrivas över på nationellt program.
Ytterligare en yrkesintroduktion för grupper av elever och för enskilda elever föreslås
starta vid Malmö idrottsgymnasium. Yrkesintroduktionen är kopplad till Barn- och
fritidsprogrammet och hela eller delar av yrkespaketet Idrotts- och fritidsanläggning
kommer att ingå. Syfte, innehåll och upplägg kommer att beskrivas i plan för
utbildning som ska färdigställas senast i oktober 2020.
Språkintroduktions kommer att erbjudas på färre skolor med anledning av minskat
elevunderlag. Programmet tas företrädesvis bort från skolor som endast haft en
undervisningsgrupp: Malmö Borgarskola, Malmö idrottsgymnasium och Pauliskolan.
Föreslås erbjudas:
Programinriktat val grupper av elever och för enskilda elever
Barn- och fritidsprogrammet, Pauliskolan
Barn- och fritidsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
El- och energiprogrammet, Universitetsholmens gymnasium
Fordons- och transportprogrammet, Agensfrids gymnasium
Handels- och administrationsprogrammet, Malmö Borgarskola, Malmö idrottsgymnasium
Handels- och administrationsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Hantverksprogrammet – lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Hotell- och turismprogrammet, Malmö Borgarskola
Hotell- och turismprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Malmö restaurangskola
Restaurang- och livsmedelsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet, Universitetsholmens gymnasium
VVS- och fastighetsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet, Universitetsholmens gymnasium
Vård- och omsorgsprogrammet - lärling, Norra Sorgenfri gymnasium
Programinriktat val för enskilda elever:
Ekonomiprogrammet, Malmö Borgarskola, Malmö idrottsgymnasium
Estetiska programmet, Malmö latinskola
Humanistiska programmet, Malmö latinskola
Naturvetenskapsprogrammet, Pauliskolan
Samhällsvetenskapsprogrammet, Pauliskolan
Teknikprogrammet, Pauliskolan
Yrkesintroduktion för grupper av elever och för enskilda elever:
Barn- och fritidsprogrammet, Pauliskolan
Barn- och fritidsprogrammet, Malmö Idrottsgymnasium
Fordons- och transportprogrammet, Agnesfrids gymnasium
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Malmö restaurangskola
Vård- och omsorgsprogrammet, Universitetsholmens gymnasium
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Individuellt alternativ för enskilda elever, profiler och organisering i grupper:
Bellevue gymnasium, Heleneholms gymnasium, Malmö latinskola, Malmö restaurangskola,
Pauliskolan
Individuellt alternativ för enskilda elever, individuella lösningar:
Agnesfrids gymnasium, Malmö Borgarskola, Malmö idrottsgymnasium, Malmö latinskola, Malmö
restaurangskola, Norra Sorgenfri gymnasium, Pauliskolan, S:t Petri skola, Universitetsholmens
gymnasium, Valdemarsro gymnasium
Språkintroduktion
Språkintroduktion nybörjare, Heleneholms gymnasium
Språkintroduktion fortsättning, Agnesfrids gymnasium, Malmö restaurangskola, Heleneholms
gymnasium, S:t Petri skola, Universitetsholmens gymnasium
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

