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Frågor och svar
En bakgrundsbeskrivning
Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är gymnasieskolor,
Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På de båda skolorna går i
dagsläget 440 elever, jämt fördelade på de olika skolorna.
Antalet sökande till skolorna blir färre för varje år. Antalet 15-16 åringar som ska söka
till gymnasiet minskar, så har det varit sedan en tid tillbaka och kommer att fortsätta
några år framåt.
Att bedriva utbildningar inom bland annat naturbruksprogrammen är generellt sett de
dyraste gymnasieutbildningar vi har i Sverige. Utbildningsanordningarna innebär
stora fasta kostnader i infrastrukturen bland annat i form av lokaler och maskiner.
Blir det för få elever som studerar på skolorna uppstår en obalans mellan den
verksamhet som bedrivs och de pengar som finns till förfogande. Dessutom står
skolorna inför en tuff utmaning såväl under 2014 som 2015. Våra utgifter är större än
den budget vi har och besparingar behöver göras. Med de förutsättningarna blir det
svårt att i framtiden driva två skolor med bra kvalité.
Detta sammantaget föranleder att åtgärder behöver genomföras för att organisera
framtida utbildningar inom naturbruksområdet som håller långsiktigt, såväl
kvalitétsmässigt som ekonomiskt.

Frågor om beslutsprocessen
När beslutas om en samlokalisering av gymnasieskolorna?
Onsdagen den 26 mars tog Regionstyrelsen beslut att skolförvaltningen på Region
Halland ska starta arbetet att ta fram ett beslutsunderlag som innebär att
verksamheterna på de två gymnasieskolorna, Munkagårdsgymnasiet och
Plönningegymnasiet, lokaliseras till en geografisk plats.
Detta underlag ska redovisas på nästa möte som regionstyrelsen har den 30 april.
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Hur går arbetet till med att ta fram ett beslutsunderlag?
Nu startar ett arbete att ta fram en analys som beskriver branschens framtida behov,
elevunderlag, ekonomiska aspekter och de möjligheter och risker som en
samlokalisering av de två skolorna innebär.
Arbetet med att ta fram analysen involverar många parter. En oberoende analys
genomförs av Sweco som var det företag som under våren 2013 genomförde
branschanalysen inom den gröna näringen. Sweco är ett internationellt
teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt
kunskapsinnehåll. Vi har också tillsatt en arbetsgrupp som består av skolornas
rektorer, skolornas driftschef, ekonomichef, utvecklare och fackliga representanter.
Analys blir sedan det underlag som Regionstyrelsen den 30 april fattar beslut utifrån.
Hur ser den fortsatta tidplanen ut för samlokalisering av skolorna?
Den 30 april träffas regionstyrelsen nästa gång. En vecka innan mötet genomförs får
ledamöterna beslutsunderlaget från skolförvaltningen. Om man anser att
beslutsunderlaget är tillräckligt och det inte finns några önskemål om ytterligare
beslutsunderlag kommer man att fatta beslut om vilken skola som i framtiden
kommer att driva utbildningarna inom naturbruk i Halland.
Hur går bedömningsprocessen till?
I analysen och bedömningsprocessen kommer inte de två gymnasieskolorna att
ställas emot varandra. Fokus på analysen ligger istället på en bedömning av







Vilka kompetenser behövs på en framtida arbetsmarknad
Vilka konsekvenser får detta för utbildningarna, utifrån efterfrågan
Vad ska kommunerna tillhandahålla enligt skollagen.
Vilka andra utförare, privata aktörer, erbjuder utbildningar inom området
Vilka andra offentliga aktörer som erbjuder utbildningar inom området
Huvudmannens samhällsansvar

Analysen kommer också att beskriva
 Demografiska aspekterna, elevunderlag över tid
 Innebörden av att flytta de olika utbildningarna från den ena skolan till den
andra med beaktande av de ekonomiska konsekvenserna
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Om politikerna tar beslut om vilken skola som ska avvecklas den 30 april,
kommer då utbildningarna att starta på den skolan höstterminen 2014?
Då vi inte vet vilken skola som i framtiden ska bedriva utbildningarna så har vi idag
inte svar på den frågan. De båda skolorna har olika förutsättningar och möjligheter.
Det beror därför på vilka inriktningar man beslutar sig för att flytta. Finns det
utbildningar som man tar beslut om att inte erbjuda efter samlokalisering, kommer
dessa med största sannolikhet inte att påbörjas, då vi har ansvar att fullfölja
utbildningen på tre år. Arbetet med samlokaliseringen bedömer vi tar ca två år.

Frågor och svar om våra utbildningar framåt
Till dig som ansökt om utbildning med start ht 2014
Jag har precis sökt en naturbruksutbildning med start ht 2014. Om man den 30
april beslutar att den skola jag sökt ska läggas ner, kan och hinner jag göra ett
omval?
Ja, du har möjlighet att göra ett omval. Omvalsperioden är öppen fram till den 15
maj. Har du frågor så kontakta studie- och yrkesvägledaren (SYV) på din grundskola
för mer information.
Kommer det program jag sökt i första hand att finnas kvar?
Om det blir färre än 10 sökande behöriga elever kommer utbildningar inte att
erbjudas höstterminen 2014. Slutgiltiga besked om antal sökande meddelas den 15
maj. De program och inriktningar som vi redan idag ser har för få antal sökande är:



Munkagård - Naturbruk - Trädgård
Munkagård - Hantverk - Florist

Har du sökt till någon av dessa utbildningar, kommer vi att personligen ge dig besked
om hur du ska göra. Vi kommer också att kontakta de elever, med vårdnadshavare,
som sökt gymnasiesärskolan på Munkagård.
Resterande utbildningar som var möjliga att söka med höstterminsstart 2014, är där
fler än 10 sökande elever.
Varför kan inte alla program och inriktningar starta?
Med för få elever blir kostnaden för stor för utbildningen. Kostnaderna blir högre än
den ersättningen vi får från kommunerna. Region Halland kan inte ha verksamheter
som på långsiktigt går med förlust, då finansiering sker med skattemedel.
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Hur blir det med gymnasiesärskolan?
Även till gymnasiesärskolan är det för få antal sökande. Därmed har Regionstyrelsen
beslutat att inte starta denna inriktning höstterminen 2014.

Till dig som går på naturbruksgymnasiet, Munkagård eller
Plönninge
Behöver jag byta skola under tiden jag går min utbildning?
Beroende på vilken årskurs och skola du går på idag, kan det innebära att du
behöver byta skola. Vi räknar med att det kommer att ta ca två år innan all utbildning
kan vara samlokaliserad till en skola.
Om du idag går i åk 1 är det större sannolikhet att du under din utbildning får byta
skola än om du idag går i åk 2.
Tidplanen för hur arbetet i detalj ska gå till är inte klar och påverkas av det beslut
som tas den 30 april på regionstyrelsens möte.
Idag kan jag pendla till skolan. Om jag behöver byta skola, hur gör jag då?
Om du behöver byta skola, och inte kan pendla varje dag har vi internatboende på
våra skolor som bedöms täcka behovet.
Vad kostar det att bo på internat om det blir så för mig?
Kostnaden beror på vilken boendeform det blir som t.ex. enkelrum eller dubbelrum.
Du söker bidrag för internatboende hos din hemkommun och det är även de som
fattar beslut om ersättning. Titta på vår hemsida där du hittar mer information.
Kommer jag att få byta lärare det sista året?
Eftersom vi planerar att samlokalisera skolorna kommer flera lärare att följa med till
den skola som blir kvar. I några fall kommer du att få byta lärare men vi har stora
möjligheter att skapa en bra övergång mellan skolorna.
Om några i min klass slutar så vi blir färre än 10 elever. Vad händer då?
Om utbildningen har startat kommer vi inte att avsluta den innan du har fullföljt den 3åriga utbildningen.
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Vårt löfte till dig som är elev är





Att du ska känna dig välinformerad och trygg i ditt val av gymnasieskola under
förändringsprocessen
Att du som blir antagen ska kunna fullfölja din 3-åriga utbildning hos oss.
Däremot kan utbildningen förflyttas geografiskt till den andra gymnasieskolan i
Halland, än den man sökt.
De utbildningar vi erbjuder kommer fortsätta att hålla hög kvalitet. Inga
besparingar kommer att påverka kvaliteten på våra utbildningar.

