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2014-02-21
Till blivande elever och föräldrar/vårdnadshavare

Hej
Det känns angeläget för oss att informera dig som sökt en utbildning, eller är
förälder/vårdnadshavare till en ungdom som sökt en utbildning, på
Plönningegymnasiet eller Munkagårdsgymnasiet.
Just nu pågår diskussioner om framtiden för Region Hallands naturbruksgymnasier –
om det ska vara en eller två skolor. Vi vill med detta brev informera dig om vad som
händer och försöka besvara de frågor som du kan ha.
Bakgrund
Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är naturbruksgymnasierna
Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På skolorna går i dagsläget 440
elever på de olika programmen. Antalet sökande till skolorna har blivit färre. En
orsak till detta är att antalet 15-16 åringar som ska söka till gymnasiet har minskat
sedan en tid tillbaka, och det kommer att fortsätta några år framåt. Det betyder att vi
står inför en tuff utmaning just nu för att få ekonomin att gå ihop och fortsätta driva
skolor med hög kvalitet.
Hur påverkar detta utbildningen?
Utbildningarna på Region Hallands naturbruksgymnasier är viktiga och gör skillnad
för den halländska näringen. De förtroendevalda politikerna i Region Halland, som
har ansvar för och tar beslut om skolorna, tycker att frågan om framtidens
naturbruksskola är viktigt och tar den på stort allvar. Att komma fram till ett beslut om
det ska vara en eller två skolor är en process som kommer att ta tid.
Det du kan känna dig trygg med, och vara säker på, är:


Alla som blir antagna till en utbildning hos oss kommer att kunna fullfölja sin
3-åriga utbildning. Utbildningen kan dock komma att geografiskt förflyttas till
den andra naturbruksskolan i Halland, än den man sökt till.



De utbildningar vi erbjuder kommer fortsätta att hålla hög kvalitet. Inga
besparingar kommer att påverka kvaliteten på våra utbildningar.
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Vad händer nu?
Vi kommer att kontakta dig ganska snart igen med mer information. Vi finns också
tillgängliga om du har funderingar och frågor – tveka då inte att höra av er till oss.
Med vänliga hälsningar
Harriet Lindau
Rektor Plönningegymnasiet
Tfn: 072-243 05 72, 035-16 02 28
Mejl: harriet.lindau@regionhalland.se
Maria Johnsson Thorén
Rektor Munkagårdsgymnasiet
Tfn: 070-548 09 65, 0340-48 09 65
Mejl: maria.johnsson-thoren@regionhalland.se
Du kan också kontakta Torbjörn Svanberg, förvaltningschef för skolförvaltningen, om
du har frågor som berör gymnasieskolornas framtid.
Tfn: 070-545 35 31
Mejl: torbjorn.svanberg@regionhalland.se

