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Skolnämndens beslut i korthet den 28 september
Gymnasiets utbud bestämt, lärlingsprogrammet växer
Gymnasiets programutbud för 2018/2019 är fastslaget av skolnämnden. En
av nyheterna är att lärlingsprogrammet utökas med 20 platser, från 25 till 45.
– Till det här läsåret hade vi inte möjlighet att ta emot alla som sökt
lärlingsprogrammet i förstahand. Men det här beslutet hoppas vi kunna gör
det till nästa läsår, säger Ann-Christine Myrgren, ordförande i skolnämnden.
Lärlingsprogrammet kan utökas med en inriktning inom hotell- och turism
enligt ett samarbete med Höga Kusten turism.
Under läsåret 2017/2018 är humanistiska programmet på Härnösands
gymnasium vilande. Om inte minst 15 elever söker programmet till nästa
läsår läggs det ner.
Skolnämnden har beslutat att ett gymnasieprogram ska ha minst 15 sökande
för att starta. Har inte programmet det ligger det vilande i ett år. Om antalet
sökande även följande år är för lågt, finns möjligheten att
programmet plockas bort från utbudet.
– Är det få sökande är det väldigt dyrt att driva ett program. Det påverkar
skolan ekonomiska resultat det läsåret men även kommande två läsår, säger
Ann-Christine Myrgren.

Programutbud Härnösands gymnasium 2018/2019
Barn- och fritidsprogrammet 24 platser
Ekonomiprogrammet, 30 platser
Estetiska programmet musik, 20 platser
Estetiska programmet, teater, 10 platser
Humanistiska programmet, 20 platser
Naturvetenskasprogrammet, 20 platser
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NANATOS, spetsutbildning mot bio, 20 platser
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 20 platser
Sjöfartsprogrammet RX, 20 platser
Samhällsvetenskapsprogrammet, 30 platser
Teknikprogrammet, 30 platser
VVS- och fastighetsprogrammet, 16 platser
Lärlingsutbildning, 45 platser
Gymnasiesärskolan

Skolan behåller sina mål för 2018
Skolnämnden har bestämt sig för att behålla sina mål för verksamheten
under mandatperioden, det vill säga under 2018.
Målen är:
•

Alla barn och elever ska gå i en förskola, skola eller fritidshem som
har en miljöcertifiering.

•

Barns och elevers lust att lära ska öka.

•

Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för
lärande ska öka till 100 %.

– Vi ska erbjuda en likvärdig skola där alla elever kan utvecklas och
naturligtvis uppnå utbildningens mål. De mål vi haft tidigare är bra och
därför har vi valt att behålla dem 2018, säger skolnämndens ordförande Ann
Christine Myrgren (S)

