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Datum
2014-03-27

Diarienummer
RS 130447

Information till dig som går på Plönningegymnasiet eller Munkagårdsgymnasiet

Hej,
Som du säkert vet pågår just nu diskussioner gällande framtiden för Region Hallands två
naturbruksgymnasier, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet.
Diskussionerna gäller hur man ska organisera våra utbildningar så de möter det behov som
finns i arbetslivet och i samhället, som håller hög kvalité och har en långsiktig ekonomisk
bärighet.
Utbildningar inom naturbruksprogrammen är generellt sätt de dyraste gymnasieutbildningar
vi har i Sverige. Skolorna har stora kostnader för bland annat lokaler, maskiner och djur.
Dessutom kan vi se att utbildningarna har låga ansökningssiffor som innebär att det blir allt
färre elever som går på skolorna, totalt sett.
Vem gör vad och när
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.
Skolförvaltningen på Region Halland och personal på skolorna samt ett opartiskt företag,
SWECO, kommer nu att ta fram en analys där vi tittar på vilken skola som har de bästa
förutsättningarna för att bedriva utbildningarna i framtiden. Denna analys ska sedan
presenteras för regionstyrelsen den 30 april. Först därefter vet vi vilken skola, som de
beslutande politikerna bestämmer sig för.
Vad innebär det för dig som går på Plönninge och Munkagård?
För dig som är elev på skolorna innebär det följande:







Beroende på vilken årskurs och skola du går på idag, kan det innebära att du
behöver byta 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.
Vi räknar med att det kommer att ta ca två år innan all utbildning kan vara
samlokaliserad till en skola.
Du kan känna dig trygg med att alla program och inriktningar som startar, tar vi
ansvar för att de också avslutas.
De utbildningar vi erbjuder kommer fortsätta att hålla hög kvalitet. Inga besparingar
kommer att påverka kvaliteten på våra utbildningar.
Vilken skola som i framtiden ska ha våra utbildningar, vet vi inte idag.
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Viktiga utbildningar
Du som är elev hos oss, har gjort ett klokt och bra val. När du är klar med din utbildning finns
det en efterfrågan och möjligheterna är stora för arbete.
Under tiden det råder osäkerhet i vilken skola som i framtiden ska bedriva utbildningarna,
förstår vi att det finns oro och föranleder många frågor. Därför har vi har samlat de vanligaste
frågorna på vår hemsida, www.regionhalland.se/vara-skolor. Du kan också prata med lärare
och rektor, då det är viktigt för oss att du känner dig trygg i val av utbildning och skola.
Med vänlig hälsning,
Harriet Lindau
Rektor Plönningegymnasiet
Harriet.lindau@regionhalland.se
0722-43 05 72

Maria Johnsson Thorén
Rektor Munkagårdsgymnasiet
Maria.Johnsson-Thoren@regionhalland.se
070-548 09 65

Torbjörn Svanberg
Förvaltningschef skolförvaltningen
Torbjorn.Svanberg@regionhalland.se
070-545 35 31
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