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Övriga deltagare Marie Ehlin, gymnasiechef 
Ulla Jons, nämndsekreterare 
Margareta Ydringer Eriksson, rektor § 35 
Gunillahelen Olsson, rektor § 35 
Rigmor Johansson, rektor § 35 

Utses att justera 

Justeringens 

olats och tid 
Under
skrifter 

Malin Norell 

S:t Mikaelsskolan, 2015-06-29 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

tid 
Ulla Jciiis 

1 Paragrafer 30-35 

\ 
Ma c» 

J an Loven 

V 
Malin Norell 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Gymnasienämnden 

2015-06-17 

2015-06-29 

S:t Mikaelsskolan 

Ulla Jons 

7H: 

Datum för 
anslags nedtagande 

2015-07-23 

Utdragsbestyrkande 



MORA KOMMUN 

Gymnasienämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 2 

2015-06-17 

Innehållsförteckning 

Uppföljningar, föregående mötesprotokoll 3 
Verksamhetsuppföljningsprognos Maj 2015 4 
Information från kansliet 7 
Delgivningar 8 
Kommande ärenden 9 
Uppföljning rektorsområden 10 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

\ . 

'Ä 



MORA KOMMUN 

Gymnasienämnden 
§30/2015 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 3 

2015-06-17 

Uppföljningar, föregående mötesprotokoll 

Beslut 

Gymnasienämnden lade med godkännande föregående mötes protokoll och upprättad uppföljni 
til l handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Föregående mötes protokoll, justerat 2015-05-05, föredrogs. 
Ordförande redogör för upprättad uppföljningslista från tidigare protokoll, enligt bilaga daterad 
2015-06-09. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



MORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdaturn Sida 4 

Gymnasienämnden 2015-06-17 
§ 31/2015 

Dnr: 2015/00113 

Verksamhetsuppföljningsprognos Maj 2015 

Beslut 
Gymnasienämnden godkänner verksamhetsuppföljningsprognos maj år 2015. 

Sammanfattning 

Ack resultat Ack budget Periodens Årsbudget Prognos Årsavvikelse 

Utfall period Period avvikelse Årets mål 2015 
1 Jan 15 - Maj 15 Jan 15 - Maj 15 Jan 15- Mån 1315 

DRIFTBIDRAG 67 275 67 275 0̂  161459 161459: o; 

GYMNASIENÄMND -122 -112 -10: -268 -268 0 

GY UNDERVISNING -22162: -23 250: 1089: -55 800 -55 800! 0 

GY LÄROMEDEL -2 376 -2 443 67 -5 864 -5 864 0 

GY SKOLMÅLTIDER -2152: -2 182 30: -5 237 -5 237 0 

i GYSKOLSKJUTSR/INACK MORA [ -883 -900 17; -2160 -2160 0 

GY SKOLSKJUTSAR/INACK ORS -528 -525 -3 -1260 -1260 0 

GY SKOLSKJUTS/INACK ÄLV DA -516: -442 -75! -1060 -1060; 0 

GYIKE 5 216 5417 -201; 13 000 13 000 0 

GY IKE MORA -9 693: -8 946 -747 -21470 -23480 -2 010; 

GYIKE ORSA -4663 -5 038 375 -12 090 -11400 690 

GYIKE ÄLVDALEN -6 347 -6 604 257! -15 850 -15 360: 490 

GY ELEVHÄLSA -906 -912 5 -2188 -2188 0 

GYSÄR -914 -1173 259: -2816 -2 816 0 

GRUNDLÄGGANDE VUX -856 -828 -28 -1987 -1987 0 

GYMNASIAL VUX - 1 3 3 1 -834 -497 - 2 0 0 1 - 2 4 1 1 -410 

SÄRVUX -208 -325 117; -781 -781 0 

HÖGSKOLA -585 -595 10 -1427 -1427 0 

SFI -1377; -1419 42: -3 406 -2 996 410 

ADMINISTRATION -5 638 -5 641 3 -13 539 -13 539 0 

IT-KOSTNADER -3 550 -3 707 157: -8897 -8 897. 0 

CAFETERIA -81 -93 12 -223 -223 0 

LOKALER -10 442 -10 338 -104 -24811 -24811 0 

PERSONALSOCIALA KOSTNADER -246 -208 -38 -500 -500 0 

i EJ FÖRDELADE MEDEL 0 3 823 -3 823 9176 0 -9176 

Totaler -3 086 0 -3 086 0 -10006 -10006 
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MORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 5 

Gymnasienämnden 2015-06-17 
§31/2015 

Avvikelseanalys och prognos 

Gymnasienämnden visar ett underskott på 3 086 tkr, per sista maj 2015. De stora avvikelserna mot 
budget är följande: 

• Undemsning gymnasiet avviker positivt mot budget med ca 1 100 tkr, vilket beror på att 
löneökningar samt kostnader för höstens förändringar inom organisationen (utökat stöd, 
smdiehandledning, lektor, extra personalansvar, utökad språkintroduktion, samt nerdragningar på 
de nationella programmen) är utslagna på helår i budgeten. Prognos på helår enligt budget. 

• Interkommunala intäkter avviker negativt mot budget med ca 200 tkr. De senaste 
antagningssiffrorna pekar på att antalet elever från andra kommuner kommer att öka något i 
höst. Därför får prognosen vara oförändrad, 13 000 tkr. 

• Interkommunala kostnader avviker negativt mot budget med ca 120 tkr (totalt för alla tre 
kommuner). För Moras del tyder de senaste antagningssiffrorna på att 29 elever fler än 
budgeterat väljer att studera på annan ort i höst. I K E - kostnader för Mora prognostiseras därmed 
avvika negativt med ca 2000 tkr vid årets slut. För Orsa och Älvdalen ser v i däremot det 
omvända, en mmskning med 10 elever för Orsa och 7 elever för Älvdalen, jämfört med budget. 
IKE-kostnaderna för Orsa och Älvdalen prognostiseras därför avvika positivt med 690 tkr 
respektive 490 tkx, vid årets slut. 

• IT-kostnader avviker positivt mot budget med ca 160 tkr, på grund av mindre kostnader för 
inköp av IT-material och tjänstekatalogen än budgeterat. Prognos på helår enligt budget. 

• Gymnasial vuxenutbndning avviker negativt med ca 500 tkr, vilket til l största delen beror på 
budgeterade ännu ej inkomna bidrag. 

• Budgeterat effektiviseringskrav ti l l och med maj 2015 motsvarar ca -3 800 tkr. 
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MORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 6 

Gymnasienämnden 2015-06-17 
§31/2015 

Fördelning mellan de samverkande kommunerna 

Gymnasienämnden prognostiserar ett underskott på 10 006 tkr för 2015, villcet totalt sett för nämnden är 
samma prognos som i V U P l efter mars månad. Fördelningen mellan kommunerna har dock ändrats 
efter genomgång av redovisade poäng/personer på vuxenutbildningen under våren. Ny prognos för 
respektive kommun: Mora -276 tkr, Orsa -4 734 tkr och Älvdalen -4 997 tkr. 

Mora Orsa Älvdalen Totalt 

Driftbidrag 93680 36189 31590 161459 
58% 22% 20% 100% 

Direkta -17870 -9494 -14109 -41473 
43% 23% 34% 100% 

Gymnasiet -68618 -25117 -18113 -111848 
61% 22% 16% 100% 

Vuxenutbildning -6258 -6053 -4106 -16417 
38% 37% 25% 100% 

Siljansutbildarna -1209 -259 -259 -1727 
70% 15% 15% 100% 

Totalt -276 -4734 -4997 -10006 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden föreslås godkänna verksamhetsuppföljningsprognos maj år 2015. 

Ansvarig att genomföra beslutet Beslutet delges 

Marie Elilin Ekonomicheferna i Mora, Orsa och Älvdalen. Kommunstyrelserna i Orsa 
och Älvdalen. 
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MORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 7 

Gymnasienämnden 2015-06-17 
§ 32/2015 

Dnr: 

Information från kansliet 

Beslut 
Gymnasienämnden tackar för informationen. 

Information 
Förstelärare 
Gymnasiechefen informerade om rekryteringen av förstelärare. En av tjänsterna gjordes om från 
Didaktik t i l l Arbetsplats förlagt lärande. Intervjuerna är klara och de som fått tjänsterna ska meddelas. 

Idrottsrektor 
Rektor för idrotterna kommer att ändra titel till Utbildniiigsansvarig sportchef. Syftet är att tydliggöra 
organisationen och ansvarig rektor. Det blir i realiteten inga förändringar i ansvar. Hon fortsätter att ha 
personalansvar för idrottslärare och ansvarar för idrottselever. 

Antagningsstatistik 
Gymnasiechefen informerade om antagningen. Betygen för högstadieeleverna börjar bli ldara. Det ser 
bra ut överlag många av programmen får fulla klasser. 

Revision 
PWC kommer på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mora kommun att genomföra en 
granskning av den gemensamma gymnasienämndens planering och uppföljning av gymnasieskolans 
verksamhet under hösten. Syftet är att granska nämndens styrning och ledning av verksamheten. 

Budget 
Budgeten ska i framtiden inte utgå från Mora kommuns resursfördelningsmodell utan relateras ti l l tänkta 
faktiska kostnader vad avser Orsa och Älvdalens kommuner. Det kommer att bli en särskild redovisning 
för vuxenutbildningen. 

Namnbyte 
Mora, Orsa och Älvdalens kommunstyrelser har nu sagt ja till att skolan byter namn från S:t Mikaels
skolan till Mora Gymnasium. 

Avtal och reglemente 
Den gemensamma gymnasienämndens avtal och reglemente ska till viss del revideras. Ändringsförslag 
kommer att skickas ut på remiss. Ändringarna är tänkta att träda i kraft 2016-01-01. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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MORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 8 

Gymnasienämnden 
§ 33/2015 

2015-06-17 

Dnr: 

Delgivningar 

Beslut 
Gymnasienämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut, enligt upprättad lista, samt övriga 
delgivningar 

Gymnasienämndens delegationsbeslut, enligt förteckning. 
Ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, Mora 
kommun, K F 2015-05-04. 
Namnbyte och grafisk profi l för S:t Mikaels skolan, Mora kommun, KS 2015-05-19 
Namnbyte och grafisk profil, Gymnasiet Mora, Älvdalens kommun, KS 2015-05-26 
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MORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 9 

Gymnasienämnden 2015-06-17 
§34/2015 

Dnr: 2015/00142 

Kommande ärenden 

Dokumenthanteringsplan 
Lokalkostnader 2010 
Utvärdering avhopp 
Lokalutredning 
Förslag till handlingsalternativ avseende FT, RL och ES 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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MORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 10 

Gymnasienämnden 2015-06-17 
§ 35/2015 

Uppföljning rektorsområden 

Beslut 
Gymnasienämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rektorsområde 1 

Rektor Margareta Ydringer Eriksson informerade om verksamheten inom Rektorsområde 1. 

Högskoleförberedande program: 
Ekonomiprogrammet, E K är ett program i väldig utveclding. Programmet har två inriktningar, ekonomi och 
juridik. Ti l l hösten -16 har v i 68 förstahandssökande till programmet. 
Ung Företagsamhet, UF är obligatoriskt på programmet. UF eleverna har varit framgångsrika och vunnit 
priser både lokalt och nationellt. 
Våra juridikelever vann B-finalen i juridik-SM i år. V i har ett stort nätverk bland jurister i Mora. En av 
våra juridiklärare har utsetts och kommer att gå in som nämndeman. 
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA, har två imiktiiingar samhällsvetenskap och beteendevetenskap. 
Programmet backar just nu och har färre ansölmingar. Programmet arbetar med många aktiviteter b l a 
FN-dagen, religionsdag, arbete mot våld, mobbning och främlingsfientlighet. S:t Mikaelsskolan vann 
skolornas fredspris 2015. 

Yrkesförberedande program: 
Barn- och fritidsprogrammet, BF har två imiktningat pedagogiskt arbete och fri t id och hälsa. Inriktningen 
Fritid och hälsa lades ner 2014. Programmet anordnar många olika aktiviteter bl a "Alla på snö" där man 
tar med alla elever i åk 4 på grundskolan och Olympiaden för särskolan. Yrken som man kan gå vidare 
till direkt från programmet utan högskoleuthndning är barnskötare, elevassistent, föreningsledare, 
friluftslivsledare, idrottsledare. 

Fordons- och transportprogrammet, FT. Inriktriingen är personbilsmekaniker. Programmet tar även elever från 
introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan. Eleverna har stor möjlighet att få jobb inom två år 
efter avslutad gymnasieutbildning som personbilsmekaniker. 

Vård- och omsorgsprogrammet, V O . Programfördjupningarna är Vård och omsorg vid demenssjukdom och 
Palliativ vård. Vuxenutbildningen har två grupper på programmet. Man samarbetar med kommunens 
äldreboenden. Vård- och omsorgscollege i samarbete med kommunerna erbjuder våra elever 
sommarjobb från det år eleven fyller 18 år. Eleverna har mycket goda jobbutsikter som undersköterskor, 
boendestödjare, skötare och stödassistenter. 

Alla yrkesprogram har aktiva yrkesråd. Eleverna på yrkesförberedande program ges möjlighet att läsa i n 
högskolebehörighet. 
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MORA KOMMUN 

Gymnasienämnden 
§ 35/2015 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 11 

2015-06-17 

Rektorsområde 2 

Rektor Gunillahelen Olsson informerade om verksamheten inom Rektorsområde 2. 

Högskoleförberedande program: 
Estetiska programmet, ES. Imiktningarna v i har nu är bild och musik. V i har hög kvalitet på våra estedärare. 
Eleverna har haft utstäUningar på bl a Mora kulturhus under flera år. Eleverna håller årligen en 
slutkonsert. 
Naturvetenskapliga programmet, N A , imditning naturvetenskap. Många idrottselever går på det här 
programmet. Man samarbetar mycket med TE-programmet. Nobeldagen anordnas varje år där 
prominenta gäster bjuds in. 

Teknikprogrammet, TE, inriktningen v i har är teknikvetenskap och profilerna industridesign, elektronik och 
mikrodatortelmik. Åk 1 har i år jobbat med ett projekt att bygga en lådbil där många olika delar av 
utbMningen kommit in. Åk 2 tittar på möjligheten att bygga soldrivna vindkraftverk. Åk 3 jobbar med 
dressiner och har deltagit i en tävling i Delsbo, som är ett samarbete mellan gymnasieskola och högskola. 
Programmet är med i Teknik college vilket innebär ett nätverkande med andra skolor. Elever som går ut 
med mer är 2800 p får en Teknik college certifiering. 

Yrkesförberedande program: 
Hotell- och turismprogrammet, H T lades ner 2014 och de sista eleverna går ut 2016. Skolan arbetar med att 
starta gymnasial lärling, där ska man kunna läsa H T även i fortsättningen. 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL, imiktoing kök och servering. V i har idag två spår, kock eller 
servering. I framtiden blir det bara kockinriktiiing. Det är få ansökningar til l programmet. 
Introduktionsprogrammens elever har möjlighet att läsa I M Y R K på RL. Även gymnasiesärskolans elever 
kan läsa kurser här. Vuxenutbildningen har kurser på programmet. Gymnasial lärling kan även läsa RL. 

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA, inriktning husbyggnad och måleri. Inriktningen väljs i åk 1. Skolan har 
samarbete med Rättviks kommun gällande murare — målare. Plåtslagare, plattsättare och golvläggare kan 
erbjudas som gymnasial lärling. 

El- och energiprogrammet, EE, mrditning elteknik. Branschrådet inom E l är inte lika aktivt som andra 
program. Svårt att få tag på praktikplatser till EE-elever. Många elever läser vidare på högskola. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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MORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 12 

Gymnasienämnden 
§ 35/2015 

2015-06-17 

Rektorsområde 4 

Rektor Rigmor Johansson informerade om verksamheten inom Rektorsområde 4. 

Introduktionsprogrammet, I M är indelat i fem olika program. 

I M - Preparand, är för elever som inte har ful l behörighet, och man räknar med att de eleverna ska få 
behörighet inom ett år. 
I M - Programinriktat individuellt val, för elever som har ett ämne som fattas. Dessa elever läser alla 
kurser med sitt program men läser det ämne som saknas på introduktionsprograrnmet. 

I M - Yrkesintroduktion. Detta program ska leda till att man får jobb eller att man ska komma in på ett 
program. Det leder inte till ett slutbetyg på ett yrkesprogram. Man kan läsa enstaka kurser på 
yrkesprogrammen. Eleverna får inte betyg i alla kurser men alla får ett intyg på vad man gjort på 
respektive kurs. 

I M - Individuellt alternativ. För elever som inte här behöriga til l ett nationellt program. Elever med 
diagnos kan läsa programmet. 

I M - Språkintroduktion. Här läser ungdomar som nyligen kommit till Sverige. Leder till att komma vidare 
till ett nationellt program eller ett yrke. Man ha delat in programmet i två olika spår, yrkesspår för elever 
med kort studiebakgrund eller studiespår för elever med lång studiebakgrund. 

Gymnasiesärskolan 
Programmen på gymnasiesärskolan är Administration, handel och varuhantering, Estetiska verksamheter, 
Fordonsvård och godshantering, Hotell, restaurang och bageri, Hälsa, vård och omsorg samt Individuella 
programmet. 

Skolan har tre specialpedagoger och tre speciallärare som ger extra stöd till elever som behöver det. 
De arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd. 

Stöd 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


