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2012-09-24

Upprop och godkännande av dagordning

Dagordning
Älvdalens kommuns skolchef Thomas Larsson presenterade sig. Nämndens ledamöter ropades upp och
dagordningen godkändes. Vår nya ekonom Linda Hansson presenterade sig.
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Sida 4

2012-09-24

Dnr

2011/18 600

Uppföljningar
Beslut
Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll och upprättad uppföljningslista
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Föregående protokoll föredrogs.
Lennart Sohlberg redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll.

Underlag för information
Föregående mötes protokoll, justerat 2012-08-27.
Uppföljningslista enligt bilaga daterad 2012-09-14.
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Dnr GN 2012/118 033

Verksamhetsuppföljning Augusti 2012
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att
handlingarna.
Resultat
Gymnasienämndens verksamheter

med godkännande lägga Verksamhetsuppföljning augusti 2012 till

Budget jan-aug

Utfall jan-aug

Avvikelse

Budget år 2012

tkr
110 361

110 361

0

165 541

-317

-273

44

-475

Gymnasieskola

-62 697

-67 727

-5 031

-94 045

IKE och inackordering/skolskjuts

-40 613

-33 920

6 693

-60 920

Vuxenutbildning

-5 894

-5 100

794

-8 841

Siljansutbildarna

-840

-684

156

-1 260

0

2 656

2 656

0

Driftsbidrag
Gymnasiesamverkan

Resultat, tkr

Avvikelseanalys
Gymnasieskola:
Negativa avvikelser i förhållande till budget är framför allt budgeterade intäkter i form av I K E (-3950).
Kostnader för lokaler och löner (-1700) överstiger budget, medan kostnader för förbmkning (+650)
ligger under budget. Till detta kommer en förmodad negativ avvikelse som är kopplad till löneökningar
motsvarande -1100 tkr. När det gäller löneölmingarnas storlek är dock osäkerheten stor.
Interkommunala ersättningar (IKE) och inackorderingstillägg/skolskjuts:
Osäkerheten kring I K E kostnader är stor, brytdatum i kommunerna är den 15 september först därefter
när fakturor från kommuner, landsting och friskolor kommer kan vi med större säkerhet räkna fram
kostnaden för IKE.
Förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslås med godkännande lägga Verksamhetsuppföljning augusti 2012 till
handlingarna.
Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Nils-Erik Nilsson

Kommunstyrelserna och
ekonomicheferna i Mora, Orsa
och Älvdalen

Återrapportering datum
Återrapportering till
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Redovisning antagning åk 1 och inriktningar åk 2

Beslut
Gymnasienämnden beslutat lägga infotmation om elevantagningen till handlingarna.
Sammanfattning
Gymnasiechefen infotmetade om antagningen. Till åk 1 ät 255 elevet antagna mot de 269 som gåt i åk 2
alltså inte så många fätte i åt än fötta åtet. Det hat kommit flet elevet än fötväntat på fleta ptogtam.
Det finns inte tillräckligt med elevundetlag för att upprätthålla tre inriktningar på samhälls- och
teknikprogrammet. V i måste göta tydligt föt eleverna, att vilka intiktningat som startar beror på hur
många elever som söker respektive inriktning.
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Dnr GN 2012/221 612

Media- och kommunikationsinriktningen på Samhällsprogrammet vid S:t
Mikaelsskolan
Beslut
Gymnasienämnden beslutar att det ska vara möjligt att söka samtliga tre inriktningar, men beroende på
hur eleverna väljer kommer endast två intiktningar att ges. Samtidigt ges rektor tillsammans med
programmet uppdraget att ta fram ett underlag som visar att man kan ge tre inriktningar på
Satnhällsptogtammet utan att kostnaderna nämnvätt övetstiget kostnaden föt två intiktningat.

Sammanfattning
Gymnasienämnden beslutade den 4/6 2012 att inriktningen Medier, information och kommunikation
inte skulle erbjudas i programkatalogen 2013. Avsikten var att försöka styra sökandeströmmarna mot den
Samhällsvetenskapliga inriktningen. Samtidigt var det för få elever som valde den samhällsvetenskapliga
intiktningen i årskurs 2 inför läsåret 2012, medan 9 elever valde medieinriktningen.
Samhällsptogtammet hat inkommit med en skrivelse (bifogas) där de önskar att det ska vara möjligt att
söka inriktningen Medier, information och kommunikation, vilket innebät att alla tte intiktningat ska vata
sökbata. Ptogtamsamotdnaten menat att man genom samläsning ska kunna klata av att ge alla tte
intiktningat till en kostnad föt två.

Förslag till beslut
Gytnnasienämnden föteslås besluta att det ska vata möjligt att söka samtliga tte intiktningat, men
betoende på hut eleverna väljer kommet endast två intiktningat att ges. Samtidigt ges rektor tillsammans
med ptogtammet uppdtaget att ta fram ett undetlag som visat att man kan ge tte intiktningat på
Samhällsptogtammet utan att kostnaderna nämnvätt övetstiget kostnaden föt två intiktningat.
Underlag för beslut
Skrivelse från lärare på samhäEsprogrammet.

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Nils-Erik Nilsson

Maria Burtus, rektor
Barbro Beus-Yuvu,
marknadsförare. Studie- och
yrkesvägledare på
gymnasieskolan samt
grundskolan i Mora, Orsa,
Älvdalen. Programsamordnare
samhällsprogrammet.

Återrapportering datum
Återrapportering till
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Dnr 2012/220 612

Betygs- och frånvarohantering Mora, Orsa, Älvdalen

Beslut
Gymnasienämnden beslutar att samtliga elever som tillhör gymnasienämnden förs över till Mora
kommuns databas.
Bakgrund
De tre kommunerna inom gymnasieförvaltningens område har inte samma databas för registrering,
frånvarorapportering och betygssättning av elever. Detta vållar stora problem för administrationen. Den
enklaste lösningen är att eleverna registreras i Mora kommuns databas. Det kommer att innebära att det
på betyget kommer att stå Mora även om eleven har gått i Orsa eller i Älvdalen.
Förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslås besluta att samtliga elever som tillhör gymnasieförvaltningen förs över till
Mora kommuns databas.

Ansvarig genomförande beslutet

Sändlista

Nils-Erik Nilsson

Rektorer och administrationspersonal,
Gymnasieförvaltningen.
Anders Öhnell,
Samhällsutveddingsenheten

Återrapportering datum
Återrapportering till

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

(

'

t )

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
§73/2012

Sida 9

2012-09-24

Information från kansliet
Rektor Lars Usspers

Rektor Lars Lisspers har sagt upp sig och kommer att sluta inom kort. V i kommer därför att rekrytera en
ny rektor via bemanningsföretaget Proffice. Förhandlingar har skett med de fackliga företrädarna och
man är överens om att rekrytera via bemanningsföretaget.
Ersättning ungdomseleverpå folkhögskola

Elever som går på folkhögskola har tillgång till internet samt är försäkrade och har tillgång till busskort
om man bor mer än 6 km från skolan. I det aktuella fallet är den eleven asylsökande och över 18 år.
Därmed gäller inte reglerna för denna elev. Gymnasiechefen kommer att lämna svar till den medborgare i
Älvdalens kommun som inkommit med en skrivelse i detta ärende.
Studiebesök på program

Vid nästa nämnds sammanträde den 26 november kommer ett studiebesök göras på RL-programmet med
lunch.

Justerandes sign

/

/

"V

t

/

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN
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Gymnasienämnden
§74/2012

2012-09-24

Delgivningar

Gymnasienämnden godkänner nedanstående delgivningar och lägger dem till handlingarna.

D elegationsprotokoll

2012-09-10

§ 78-123
§1-5
§6-15
§ 27-32
§ 11-16
§ 32-47

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Nils-Erik Nilsson
Gunillahelen Olsson
Maria Burtus
Gun Höglund
Rigmot Johansson
Lats Lisspets

Gymnasienämnden
Ptotokoll ftån Gymnasienämndens betedning.
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Kommande ärenden
- Budget arbetet drar igång och vi har förhoppningsvis en internbudget klar till november mötet, annars
kommer ett extra nämndsmöte att hållas i december.
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Övriga frågor
Beslut
Gymnasienämnden beslutade att skicka tre representanter till SKLs gymnasiekonferenser i Stockholm.
Ordförande, vice ordförande och en ledamot från Älvdalen.
Bakgrund
SKLs gymnasiekonferenser

SKLs gymnasiekonferenser kommer att hållas 19-20 och 22-23 november i Stockholm.
Ordföranden föreslår att en ledamot från varje kommun ska åka.
Skolchefer

Gunilla Elings Friberg ställer frågan i vilken omfattning Barn- och utbildnings förvaltningens skolchefer
får närvara vid gymnasienämnden. När det är frågor som rör respektive kommun får de naturligtvis
närvara. Kallelse kommet att skickas föt kännedom till skolcheferna så fåt de själva avgöta nät det ät
ätenden de betöts av.
Språkintroduktion

Sex elevet gåt sptåkinttoduktion i Otsa och de befinnet sig på olika nivået. Rigmoi Johansson, tektot,
föteslåt att de fåt läsa i Mota istället vilket skulle ge många fötdelat som överväget nackdelarna. Det som
tillkommet ät kostnad föt busskott.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

] \A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MORA KOMMUN

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
§77/2012

Sida 13
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Presentation av Älvdalens utbildningscentrum
Beslut
Gymnasienämnden tackar för presentationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Anneli Gunnars, rektor och Erik Björklund, vd berättade om skolan och visade nämndens ledamöter
runt i lokalerna på Älvdalens utbildningscentrum.
Skolan startade 1960 med Skogsbruks skolan. År 2000 blev det en gemensam organisation där även
industriprogrammet och hotell- och restaurangprogrammet ingick. Fr o m 1 juli 2011 blev skolan en
fristående gymnasieskola i aktiebolagsform med landsting och kommun som ägare.
De utbildningar man har idag är naturbruksprogrammet med inriktning skog, fordonsprogrammet med
transportinriktning, industriprogrammet med svetsinriktning och skärande bearbetning, restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt samhällsprogrammet.
Branschen vill se fyra skolor med skogsbmksutbildning i Sverige. Älvdalens utbMningscentrum är bra
med för att bli bland de fyra. Skolan ligger i framkant när det gäller skogsbmksutbMning och lägger stora
investeringar på utmstning. Skolan har simulatorer för skördare, skötare och lastbil där eleverna kan
träna innan de går över till riktiga fordon.
Av de som avslutar naturbruksprogrammet - skog har 88 % jobb inom branschen efter 2-5 år.
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