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Utbildningar och inriktningar i den kommunala
gymnasieskolan läsåret 2018/19.
1. Förslag till beslut
1.1 Samma programutbud föreslås inför läsåret 2018/19 som läsåret
2017/18, enligt punkterna 2.1-2.21
1.2 Skolchefen för gymnasieskolan får i uppgift att organisera
introduktionsprogrammen inför läsåret 2018/19 enligt punkten 2.22

2. Bakgrund
Till höstterminen 2018 planeras kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna
att erbjuda nedanstående högskoleförberedande och yrkesprogram och
inriktningar.
2.1 Barn och fritidsprogrammet
Med inriktningarna Pedagogiskt arbete
Fritid och hälsa.
2.2 Bygg och anläggningsprogrammet
Med inriktningarna Anläggningsfordon
Husbyggnad
Mark- och anläggning
Måleri erbjuds som lärlingsutbildning
Plåtslageri erbjuds som lärlingsutbildning
2.3 El och energiprogrammet
Med inriktningen Elteknik.
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2.4 Fordons- och transportprogrammet
Med inriktningarna Lastbil och mobila maskiner
Godshantering
Personbil
Transport
Karosseri och lack endast som lärlingsutbildning.
2.5 Handels- och administrationsprogrammet
Med inriktningarna Handel och service
Administrativ service.
2.6 Hantverksprogrammet
Med inriktningen Frisör.
2.7 Hotell- och turismprogrammet
Med inriktningarna Hotell och konferens
Turism och resor.
2.8 Industritekniska programmet
Med inriktningarna Produkt- och maskinteknik
Svetsteknik.
2.9 Restaurang och livsmedelsprogrammet
Med inriktningar Bageri och konditor endast som lärlingsutbildning
Kök och servering
2.10 VVS- och fastighetsprogrammet
Med inriktningarna VVS
Kyl- och värmepumpsteknik
2.11 Vård- och omsorgsprogrammet
2.12 Ekonomiprogrammet
Med inriktningarna Ekonomi
Juridik
2.13 Ekonomiprogrammet (på engelska)
International Business & Management
2.14 Estetiska programmet
Med inriktningarna Bild och formgivning
Musik
Dans
2.15 Naturvetenskapsprogrammet
Med inriktningarna Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
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2.16 Naturvetenskapsprogrammet (på engelska)
International Natural Science Programme
2.17 Samhällsvetenskapsprogrammet
Med inriktningarna Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap
Säkerhetsprofil
2.18 Samhällsveteskapsprogrammet (på engelska)
International Social Science Programme
2.19 Teknikprogrammet
Med inriktningarna Design och produktutveckling
Samhällsbyggande och miljö
Informations och medieteknik
Produktionsteknik
Teknikvetenskap
2.20 Ett fjärde år på Teknikprogrammet.
Skolverket har gett Rinmangymnasiet tillstånd att bedriva ett fjärde år på
Teknikprogrammet under läsåren 2015/16, 2016/17, 2017/18 och 2018/19
med 32 elevplatser per läsår.
2.21 International Baccelaureate
Programmet erbjuds på S:t Eskils gymnasium.
2.22 Introduktionsprogram
Utöver preparandutbildning, språkintroduktion, individuellt alternativ och
programinriktat val erbjuds lå 2016/17 och tillsvidare yrkesintroduktion på
följande områden:
- Barn och fritid
- Bygg och anläggning
- Fordon och transport
- Handel och administration
- Industriteknik
- Restaurang och livsmedel
- Vård och omsorg
Alla yrkesprogram ska kunna erbjudas som lärling i alla tre årskurserna
eller under delar av programtiden då så är lämpligt.
Naturbruksprogrammet och Humanistiska programmet erbjuds inte inom
den kommunala gymnasieskolan.
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3. Ärendet
”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 ett landsting enligt samverkansavtal med kommunen eller
landstinget. 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.”(Skollagen 15 kap §30)
I gymnasieskolan finns det möjlighet att anordna sex
högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram med sammanlagt
60 olika inriktningar, fem introduktionsprogram och International
Bacceleaurate utbildning (IB). Huvudmannen kan också få speciellt
tillstånd av Skolverket att anordna så kallade särskilda varianter och ett
fjärde år på Teknikprogrammet.
Inför läsåret 2011/12 gjorde förvaltningen en omfattande utredning, ”En ny
gymnasieskola – en rapport med förlag på principer och programutbud mm
för den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna”. Denna utmynnade i ett
förslag att 16 av de 18 nationella programmen skulle anordnas i kommunen.
Nämnden beslutade enligt förslaget och dessutom att IB-utbildningen skulle
finnas med i kommunens utbildningsutbud 2011/12.
Förvaltningen fick i uppgift att organisera introduktionsprogramverksamheten. Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan
för utbildningen som beslutas av huvudmannen (Skollagen 17 kap 7§).
Nämnden beslutade om planer för introduktionsprogrammen inför läsåret
2011/12 och 2014/15.
Skolverket har haft regeringens uppdrag att genomlysa och utreda den
senaste gymnasiereformen, Gy 11. Under hösten 2016 presenterades
gymnasieutredningens betänkande ”En gymnasieutbildning för alla –
åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning
(SOU 2016:77)”. Efter remissrunda och politiska beslut kan det innebära
förändringar i programstruktur, inriktningar och innehåll redan från och
med läsåret 2018/19. Vilket kan medföra nya lokala politiska beslut för
barn- och utbildningsnämnden.
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