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§ 30

Dnr 2015/00090

Beslut angående Estetiska programmet musik
Kunskapsförbundet erbjuder estetmusik programmet på två skolor.
Sammanlagt antal platser som erbjuds är 42 stycken. 31 på Magnus
Åbergsgymnasiet och 13 på Birger Sjöberggymnasiet.
Under flera år har det varit ett minskat söktryck på båda orterna. Dagens
datum den 26 april 2016 var antalet preliminärantagna 15 stycken till
förbundet. 9 st på Magnus Åbergsgymnasiet och 6 st på Birger
Sjöberggymnasiet.
Då lokalgruppen återupptagit sitt arbete och nu står inför en ny och mer
övergripande översyn av såväl program som lokaler, kan det dock vara
lämpligt att avvakta med beslut om placering av programmet, då detta har
varit en omdiskuterad fråga, och omvalsperioden för gymnasieeleverna nu
är i full gång. Om beslutet att behålla programmen och anta de sökande till
båda skolorna skulle fattas krävs däremot ett tillskott till gymnasiets
budgetram med ca 1,2 miljoner kr baserat på föregående års underskott
samt uppräknat något för ökade kostnader då avgångseleverna 2016 är
fler än de som eventuellt antas.
Camilla Kauffeldt presenterade förslag från rektorerna på respektive
skola, över hur det går att samköra musikesteterna med andra program då
det är få sökande. På Birger Sjöberggymnasiet finns bl a möjligheten att
samköra med spetsutbildningen, och på Magnus Åbergsgymnasiet med
bl a språkintroduktion och samhällsprogrammet.

Direktionens behandling av ärendet
Beredningens förslag till beslut hade följande lydelse: ”Direktionen
beslutar att Estetiska programmet musik startar som planerat på både
Birger Sjöberggymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet hösten 2016.
Estetiska programmet kommer att ses över i samband med den nya
övergripande lokalutredningen, som direktionen fattade beslut om vid
föregående sammanträde 2016-04-01, § 22”.
Sofia Lindholm (C) yrkade på beslut om att Estetiska programmet musik
hösten 2016 endast startar på Magnus Åbergsgymnasiet.
Lutz Rininsland (V) yrkade bifall till beredningens förslag.
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Direktionen ajournerade sig därefter för gruppöverläggningar. Då
direktionen återkom genomfördes acklamation. Votering begärdes.
Ordföranden beslutade följande ordning: den som står bakom
beredningens förslag röstar ja, och den som ställer sig bakom Sofia
Lindholms förslag röstar nej. Efter omröstningen stod det klart att Sofia
Lindholms förslag vunnit flest röster med 9, beredningens förslag fick 4
röster och en ledamot avstod.

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att Estetiska programmet musik endast startar på
Magnus Åbergsgymnasiet hösten 2016 och att ingen antagning kommer
att göras till Birger Sjöberggymnasiet gällande Estetiska programmet
musik hösten 2016.
Reservationer
Kurt Karlsson (SD) reserverade sig mot beslutet.
Lutz Rininsland (V) anmälde skriftlig reservation, se bilaga 1.
(Omröstningslista bilaga 2)
Protokollsutdrag

Antagning Fyrbodal
rektorer
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