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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-17 kl. 14:30-16:40

Plats

Utbildningskontoret rum 1 och digitalt

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Bo Mats Brogren (M)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Erik Kjellstenius (Planeringssekreterare)
Bo Ingvarsson (Enhetschef Fysisk miljö)
Katarina Falk (Strateg)
Elin Ewers (Utredningssekreterare)
Ida Thell (Utredningssekreterare)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Anna Mellgren (Utvecklingssekreterare)

Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen
Protokollet omfattar
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Underskrifter

Sekreterare

............................................

Mats Åstrand
Ordförande

...........................................
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Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

...........................................

Anton Sauer (C)
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Gymnasieorganisation för preliminär och slutlig antagning
2021/22

GYVF-2021-99
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. Baserat på resultatet efter omval och slutbetyg från årskurs 9 ska den
preliminära gymnasieorganisation som beslutades av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i mars 2020 justeras och fastställas inför slutlig antagning som
meddelas de sökande i början av juli.
Den föreslagna gymnasieorganisationen 2021 skiljer sig från den preliminära organisation
som beslutades av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i september 2020 i följande
avseenden:
Estetiska programmet – inriktning dans vid Malmö latinskola föreslås ej starta läsåret
2021/22. Orsaken är få sökande.
Språkintroduktion erbjuds inte längre på S:t Petri skola. Orsaken är att det finns färre elever
på programmet. Under det senaste året har det skett en halvering av antalet elever inom
språkintroduktion i kommunen.
Yrkesintroduktion mot barn- och fritidsprogrammet erbjuds inte på Malmö
idrottsgymnasium. Den planerade starten för detta program skjuts fram till läsåret 2022/23.
Orsaken är svårigheter att utöka lokalerna redan 2021/22.
Beslut

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