
Sammanställning av rektorernas planering och tankar inför hösten 2016 -
MÅG och BSG

 
Estet Musikprogrammet
Antalet sökande inför omvalet är 15 st.
6 st på Birger Sjöberggymnasiet och 9 st till Magnus Åbergsgymnasiet
Båda skolorna har möjlighet att ta emot samtliga sökande och båda skolorna ser programmet som en
viktig del i sina verksamheter. Det är naturligtvis en stor förmån för en skola att ha ett estetiskt program.
Birger Sjöbergsgymnasiet är beroende av estetmusikeleverna för att kunna nå en budget i balans och få
rätt storlek på grupperna i MUV, Estmu och SA.
Magnus Åbergsgymnasiet har vissa samordningsvinster att göra, främst med SPRINT och
ekonomiprogrammet, men ökade kostnader är en risk.

 
Estet Musik - Magnus Åbergsgymnasiet Estet Musik – Birger Sjöberggymnasiet
Innevarande läsår samläser ES-musik engelska 5 med Sprint vilket har fungerat mycket bra.
Kommande läsår kommer därför fler gymnasiegemensamma kurser på högskoleförberedande program
(ES och SA) att samorganiseras med Sprint som ett led i integrationsarbetet på MÅG. Engelska 5, matte
1b och undervisning i moderna språk är de Vi kan med fördel ta emot de antagna elever som sökt BSG om
vi gör följande sammanslagning: ES1MUV (spetsutbildningen) med ca 14 elever och ES1MUS med ca 7
elever får läsa tillsammans med SA-elever.
Vi har f.n. ca 40 elever som valt SA, och om 10 av dessa läser med ES, så bildas en klass på ca 30 elever.
Resterande SA-elever blir då också ca 30 elever.

 
kurser som hittills diskuterats
Vi ser i dagsläget två förslag på samorganisation av gymnasiegemensamma kurser för ES.
Förutom ovan nämnda förslag med Sprint kan ekonomernas 40 elever tillsammans med esteternas 8 elever
bilda två fulla klasser i gymnasiegemensamma ämnen.
I blandklassen, där ES har sina karaktärskurser, får SA-eleverna läsa Psykologi 1a och Samhällskunskap
1b.

 
Konsekvenser på skolan om ESMUS inte startar – Magnus Åberggymnasiet
Konsekvenser på skolan om ESMUS inte startar - Birger Sjöbergsgymnasiet

 
Organisation:
MÅG tappar ett program som möjliggör integration med Sprint Skolan har ett avtal med AVID som
möjliggör certifiering av elever på musikproduktionsutrustning, Elever certifieras varje år. Avtalet är
bundet till MÅG som skola pga våra funktionella lokaler Estetiska programmet tillför mycket av
kulturlivet på skolan. Programmet möjliggör också musikundervisning för Sprint, ett uppskattat inslag i
språkutbildningen.
Vi har ett bra samarbete med N3, bl.a. gemensamma fortbildningsdagar.
Vi genomför mestadels av instrumentutbildningen med egna anställda lärare och i egna lokaler. Lokaler
som för övrigt är nyligen iordningställda för att säkerställa bästa förutsättningarna för musikundervisning
och inspelningar.
ES genomför flera körprojekt i staden, bl.a. med Trollhättans kammarkör.

 
Organisation:
Muv-klassen har färre elever vilket innebär en ökad kostnad då vi inte i dagsläget kan para ihop dem med
ngn ytterligare grupp utöver de SAelever som vi redan har planerat för. Ökad kostnad för både MUV och
SA då elevgrupperna minskar och blir mindre kostnadseffektiva.
Vänersborg och Birger Sjöberg identifierar sig som en musikstad och att förlora ESMUS skulle ha ett
mycket negativt symbolvärde. Det finns idag många goda kvaliteter och intentioner och ett nära arbete



med Musikskolan i Vänersborg.
Eleverna på båda inriktningarna har också lyckats väldigt väl med sina studieresultat på Birger Sjöberg
både i ett nationellt perspektiv men också jämförelsevis i KFV.
Vi har dessutom ett välfungerande samarbete mellan MUV och MUS där de samverkar i stor del när det är
möjligt och inriktningarna berikar varandra.

 


