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Regionstyrelsen

Program och inriktningar
Förslag till beslut
Regionsstyrelsen beslutar att skolförvaltningen inte ska erbjuda följande
program/inriktningar med start höst 2014 om antalet sökande är färre än 10 behöriga
efter omvalsperioden 15 maj:
 Munkagård - Naturbruk - Trädgård
 Munkagård - Hantverk - Florist
Regionsstyrelsen beslutar att Region Hallands skolförvaltning inte ska erbjuda
utbildningar inom gymnasiesärskolan från och med höstterminen 2014.
Regionstyrelsen avvaktar beslut om ytterligare program/inriktningar inte ska erbjudas
med start hösttermin 2014 då man inväntar konsekvensbeskrivning av det pågående
arbetet med att samlokalisera naturbruksskolorna, Munkagårdsgymnasiet och
Plönningegymnasiet.

Sammanfattning
Den demografiska utvecklingen, ändrat sökmönster med mera minskar
förutsättningarna för Region Halland att få verksamhet och ekonomi i balans inom sin
gymnasieverksamhet de närmaste åren. För att kunna starta de olika utbildningarna
krävs en viss volym elever. Övervägande behöver nu genomföras med hänsyn till hur
många som sökt de olika programmen med dess olika inriktningar. Allt för små
klasser ges inte förutsättningar för tillräckligt hög utbildningskvalitet med hänsyn till
de ekonomiska förutsättningarna.

Bakgrund
Verksamheter - uppehåll kommande studieår
Antalet sökande till Region Hallands Naturbruksgymnasier varierar över tid. Detta
beror på olika saker. De faktorer som påverkar mest är de demografiska
förutsättningarna, gymnasiereformer och friskolornas etablering.
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De demografiska förutsättningarna i Halland visar en topp av antalet möjliga sökande
2006 med ca 4450. Därefter minskar möjliga sökande kontinuerligt till 3350 år 2014.
Därefter vänder förutsättningarna med en uppåtgående kurva till att 2026 vara 4250.
Genom åren visar statisktiken att andelen elever som söker sig till naturbruksområdet
ligger strax under 4 procent. Till detta kommer en andel elever från kommuner
utanför Halland.
Den senaste gymnasiereformen 2011 innebar att naturbruksskolorna blev inriktade
mot yrkesprogram. Möjligheten till att få vara riksintagande minskade vilket innebär
färre sökande utanför Halland. Inriktning mot yrkesprogram innebar att möjligheten
att söka till högskolestudier direkt efter gymnasiet förändrades.
Etableringen av friskolor i Halland där det erbjuds samma utbildningsutbud som
Region Hallands skolor erbjuder innebär ökad konkurens om eleverna.
Sammantaget innebär ovanstående av Region Halland behöver överväga att ställa in
de utbildningar där det är få sökande. Anledningen är att det inte blir en balans
mellan de ekonomiska förutsättningarna och den verksamhet som planeras för
genomförande.
Verksamheter – förändrat utbildningsutbud
Bakgrund
Gymnasiesärskolan har sedan 1994 funnits på Munkagårdsgymnasiet. Antalet elever
har i allt snabbare takt minskat.
För närvarande finns det:
- 2 elever i åk 4
- 5 elever i åk 3
- 2 elever i åk 2 (+ 1 elev som gör studieuppehåll och planeras åter till jan-15)
- 0 elever i åk 1
Det är ovanligt att elever som påbörjar studier inom gymnasiesärskolan på
Munkagårdsgymnasiet byter till andra program/inriktningar under studietiden. Avbrott
i studierna är mer kopplade till att eleven byter bostadsort och därmed också
utbildningsplats.
Region Halland är det enda alternativet i samverkansområdet som erbjuder
programmet Skog, Mark och Djur. Utbildningen bedrivs på en plats som utvecklar
eleverna genom arbetssättet att arbeta brett med särskoleeleverna blir de väl
förberedda för arbetslivet, både inne på skolan och ute i det praktiska arbetet.
Utbildningen leder till möjlighet för arbete och sysselsättning för eleverna.
Eleverna har möjlighet att bo på internat som innebär en möjlighet att förbereda sig
för framtida eget boende. För de som inte väljer att bo på internat är det en bra
träning för elever att pendla. Detta tränar eleverna till självständigt användande av
kommunikationsmedel. Minskar behovet av att använda färdtjänst.
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Inkludering på skolan är bra för alla elever på de olika programmen, i det praktiska
arbetet är många särskoleelever mycket duktiga och växer mycket i självkänsla då
de i olika moment uppnår samma resultat som elever på de nationella programmen.
Underlag för särskolan har minskat betydligt då inskrivningsreglerna har förändrats.
Av de särskoleelever som finns går fler på nationella program.
De elever som går i åk 2, 3 och 4 går i den ”gamla” gymnasiesärskolan. Den nya
gymnasiesärskolan infördes augusti 2013. Detta innebär att förnärvarande finns inga
elever som går enligt den nya gymnasiesärskolan. I och med den nya
gymnasiesärskolan krävs det speciell specialpedagogutbildning för de lärare som
undervisar i de gymnasiegemensamma ämnena och som sätter betyg. Nuvarande
beslutsläge är att detta ska träda ikraft 2018.
Kompetensmässigt bedöms Munkagård inte att klara det kravet, vilket innebär, att
Region Halland behöver se över möjligheterna att köpa den lärarkompetensen från
Varberg eller Falkenbergs kommunala gymnasiesärskola. Detta kan medföra stora
svårigheter i organisering av verksamheten.
Eleverna undervisas förnärvarande årskursblandat på grund av att det är få elever.
Det kräver mycket av lärarna som undervisar, att samtidigt undervisa på så olika
stadier. Lärarna som undervisar i kärnämnena idag är inlånade av det ”vanliga”
nationella programmet.
Överväganden
Prognosen inför hösten 2014 ser ut att bli två elever från Hylte kommun.
Region Halland behöver överväga om gymnasiesärskolan fortsatt ska erbjudas som
utbildning på Munkagård. Det som behöver beaktas:
 Klarar vi av att hålla kvaliteten på gymnasiesärskolan med att alltid undervisa
årskursblandat?
 Påverkas elevernas sociala utveckling av att tillhöra så små klasser?
 Ska Region Halland inte erbjuda utbildning inom gymnasiesärskolan är det ett
lämpligt tillfälle att göra det nu när skolorna inte har några elever som går i
den nya gymnasiesärskolan. Då klarar region Halland av att avsluta
innevarande elever med egen personal.
 Ett beslut behövs omgående, med tanke på de två elever som planerar att
söka till Region Hallands utbildningar. För elever på särskolan är det ett stort
steg att börja på gymnasiet, en process som påbörjas tidigt. Dessa elever har
redan besökt skolan, de har även provbott på internatet. Ska dessa elever
påbörja sina studier någon annanstans är det viktigt att de kan starta den
processen omgående.
 Om vi nu också har planer på att minska trädgårdsutbildningen på Munkagård,
ska man inte heller ur den synvinkeln ta in elever i höst.
Under nuvarande förutsättningar med:
 allt för få sökande till gymnasiesärskolan i kombination med
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det nya kravet att det i gymnasiesärskolan krävs en särskild
specialpedagogutbildning för de lärare som undervisar i de
gymnasiegemensamma ämnena och som sätter betyg samt
 utvecklingen mot att än mer inkludera eleverna i de nationella programmen
föreslås att Region Halland från och med höstterminen 2014 fortsättningsvis inte
erbjuder utbildningar inom gymnasiesärskolan.

Ärendets beredning
Inom Region Halland
Berörda rektorer och skolledningen vid Skolförvaltningen har tagit fram underlag till
tjänsteskrivelsen.
Andra grupper
Ärendet har skriftligen informerats till (ska göras den 20 mars)
 Politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan inom Region Halland
 Styrgruppen för utbildningsfrågor inom Region Halland
 Planeringsgruppen för gymnasiefrågor inom Region Halland
Fackliga organisationer
Information i Skolförvaltningen samverkansgrupp den 17 mars
Beredning inom skolorna
Rektorerna har efterhand informerat berörd personal om behov av
ställningstaganden i samband med de att preliminära ansökningssiffrorna blivit
kända.

Skolförvaltningen

Torbjörn Svanberg
förvaltningschef
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