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§ 78 Sammanträdets öppnande
Gymnasienämndens ordförande Åke Johdet öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Kort
presentation gjordes då ett par ledamöter är med för första gången.
§ 79 Val av två justerare
Gymnasienämnden beslutar
att välja Birgitta Siljelöf och Hanna Rannerud till justerare.
§ 80 Förslag till dagordning
Dagordning är utskickad i samband med kallelsen till sammanträdet.
Övriga frågor enligt § 96 anmäldes och lades till i dagordningen.
Gymnasienämnden beslutar
att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg i § 96
§ 81 Delgivningar
Gymnasiechefen redovisar delgivningarna.
* Projektledare till VINNOV A-projektet iDAG är tillsatt, tjänsten är på 50 %.
* En ansökan om att få vara försöksområde för fj ärrundervisning som även omfattar våra fyra
medlemskommuner skickas in till Skolverket.
* Ett överklagande av en tjänstetillsättning har gjorts till förvaltningsrätten och förvaltningen
har sänt in ett yttrande till förvaltningsrätten denna vecka.
* Ett beslut har kommit för kännedom från Skolinspektionen med ett nej till Rymdgymnasiet i
Kiruna, gällande deras ansökan om att få starta ett yrkesprogram.
Gymnasienämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna
§ 82 Delegationsbeslut
Gymnasiechefen presenterar delegationsbesluten enligt Bilaga 1. Delegationsbesluten följer
delegationsordningen. Aktualiserades också att ytterligare insatser behövs för att vi ska kunna
rekrytera behöriga lärare inom flera ämnesområden.
Gymnasienämnden beslutar
att lägga informationen om delegationsbesluten läggs till handlingarna
att förvaltningen tar fram ett förslag till arbetsgång för rekrytering till
oktobersammanträdet
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§ 83 Delårsbokslut
Gymnasiechefen presenterade det utskickade delårsbokslutet för första halvåret 2015.
En prognos för det ekonomiska resultatet pekar på +3,5 Mkr för hela året - detta kan
förändras om IKE, interkommunala ersättningar, för Åkl påverkas av sökbilden.

Noterades att resultatutvecklingen i Öppna jämförelser är positiv i jämförelse med 2008 och
framåt.
Gymnasienämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
§ 84 Visionen for Lapplands Gymnasium
Gymnasiechefen visade ett upplägg för hur visionen för Lapplands Gymnasium ska kunna se
ut och som denna gång föreslås vara i digitalt format och innehålla de fyra hörnstenarna från
den befintliga visionen. Upphandling kan påbörjas för att färdigställa arbetet.
Gymnasienämnden beslutar
att förvaltningen arbetar med visionen enligt förslaget och att resultatet kan presenteras vid
decembernämnden
§ 85 Nytillkommande ungdomar - organisation, finansiering
Gymnasiechefen presenterade förslag på hur vi ska kunna ta emot nytillkommande ungdomar
på organisatorisk- och finansiell nivå. Ett samarbete mellan våra fyra kommuner vad gäller
lösningar förordades och lyfts i respektive kommun av medverkande politiker.
Gymnasienämnden beslutar
att förvaltningen utreder om det är möjligt att klara uppdraget om även ungdomar som idag
kommer i kläm i regelverket erbjuds plats i organisationen. Beslut kan sedan fattas vid
gymnasienämndens sammanträde i oktober.
§ 86 Enheternas utvecklingsplaner
En sammanfattning av inkomna synpunkter på hur enheternas utvecklingsplaner ska skrivas
togs upp. Detta har föreslagits efter visionsdag i mars och nämndssammanträdet i juni.
Gymnasienämnden beslutar
att utvecklingsplanerna för enheterna utformas enligt den föreslagna mallen och som
presenteras vid decembersammanträdet
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§ 87 Elevresultat
Gymnasiechefen presenterade en sammanställning av enheternas elevresultat för läsåret
2014/2015 i form av meritvärden samt andelen elever som klarat gymnasie- respektive
yrkesexamen.
Särskilt uppmärksammades nämnden på positiva resultat på enheterna 2 och 3 på
Välkommaskolan samt att Bokenskolan och enhet 4 på Välkommaskolan ombeds förklara
sina resultat närmare. Laestadiusskolan har kvar att redovisa resultat.
Gymnasienämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att göra en återkoppling till enheterna utifrån de redovisade
resultaten
§ 88 Rektorernas arbetstid
Birgitta Siljelöf har lyft frågan om rektorernas arbetstid, detta aktualiserades speciellt vid
"Aktuell skolpolitik" i ett pass med Helen Ärlestig, Umeå univ. som gjort intervjuer av
rektorer i sina undersökningar kring skolledarskap. Det är vanligt bland de rektorer som
deltagit i undersökningen att de har alldeles för många arbetstimmar varje vecka. En sak som
togs upp var "måste man ha möten så ofta"? Särskilt vanligt med mycket "övertid" ser det ut
att vara bland kvinnliga chefer.
Många rektorer gör väldigt många arbetsuppgifter där de "servar" andra yrkesgrupper och
eleverna inom skolan och de tenderar att inte hinna med sina andra rektorsspecifika uppgifter.
Det har också tillkommit många nya arbetsuppgifter som huvudmännen tidigare i en del fall
utfört t.ex. brandsyn, tillsyner av olika slag m.m. Mycket som inte har med det pedagogiska
ledarskapet, eller skolans ordinarie verksamhet att göra.
Frågor som nämnden tog upp i anslutning till detta: Hur ser arbetssituationen för rektorerna ut
på olika enheter? Vilken servicepersonal finns det? Vilka krav ska förvaltning och politik
ställa på leveranser av uppgifter?
Inom Lapplands Gymnasium pågår en utbildningsinsats med ledarutveckling under tre år med
bistånd från LKAB akademin för rektorerna, där det bland annat handlar om att jobba med
rätt saker och inte göra allt möjligt servicejobb åt sina medarbetare som inte ingår i uppdraget.
Gymnasienämnden beslutar
att "Nämnden uppmärksammar rektorerna på vikten av att arbeta med rätt saker och ser till
så att återhämtning sker i tillräcklig omfattning"
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§ 89 Information om NIU- och RIG-verksamheten, rektor för enhet 1 på Välkommaskolan
En presentation gavs av Peter Axelsson, enhet 1 på Välkommaskolan. Peter är rektor för fyra
gymnasieprogram, BA, EE, NA och VF samt chef för skidgymnasieverksamheten.
Idéer för framtiden visades.
Gymnasienämnden beslutar
att ett underlag till ansökan om RIG-status för alpint och längd tas fram
att ett underlag för ansökan om NIU i snowboard och freeskiing tas fram
att underlagen presenteras för gymnasienämnden vid novembersammanträdet
§ 90 Ekonomi tertialrapport
Den ekonomiska rapporten för tidsperioden januari-augusti 2015 redovisades.
En prognos för helåret visar på ett möjligt plusresultat på ca 3,5 Mkr. Mer arbete för att ge en
djupare genomlysning vid oktobersammanträdet utförs av förvaltningen, enheterna samt
förbundets ekonom och controller. Controllem deltar vid detta sammanträde.
Gymnasienämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
§ 91 Investeringar for 2015
Regelverket för kommunalförbundets investeringar har bearbetats av medlemskommunernas
ekonomichefer och vår controller. Investeringar kommer framöver att kunna göras under rätt
budgetår då beslut om investeringar ska kunna tas tidigare än vad som gällt hittills.
Investeringar för 2015 görs utifrån de beslut som tidigare tagits och med de prioriteringar som
gymnasienämndens arbetsutskott beslutat.
Gymnasienämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
§ 92 Ekonomi tertialrapport
Den ekonomiska rapporten för tidsperioden januari-augusti 2015 redovisades.
En prognos för helåret visar på ett möjligt plusresultat på ca 3,5 Mkr. Mer arbete för att ge en
djupare genomlysning vid oktobersammanträdet utförs av förvaltningen, enheterna samt
förbundets ekonom och controller. Controllem deltar vid sammanträdet i oktober.
Gymnasienämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
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§ 93 Utbildningsdag för gymnasienämnden
Togs upp vilka områden som nämndens ledamöter vill ha utbildning/genomgångar kring.
* Nämndens uppdrag och roll
* Historik vid samgåendet - utvärderingen som gjordes
* Genomgång av organisationen
* Statistik från 2010-2015
* Styrdokument, en genomgång
* Framtida utmaningar
Föreslogs att hela nämnden inklusive ersättare kallas till utbildningsdagen.
Gymnasienämnden beslutar
att ledamöter och ersättare kallas till en utbildningsdag i Gällivare
onsdagen den 11 november 2015
§ 94 Vård- och omsorgsprogrammet - information
Informerades om nuläget inom programmet med:
Ny medarbetare i Gällivare
Programråd bokat till 24/9 i Gällivare
Samtliga lärartjänster i yrkesämnen inom programmet är omreglerade till 40+5 timmar och
förlagda till terminstid. Detta för att underlätta samarbete inom arbetslaget mellan orterna.
Ett samverkansavtal är framtaget och påskrivet för vård- och omsorgsutbildningarna mellan
Lapplands Gymnasium, Lapplands Lärcentra samt våra medlemskommuner och Norrbottens
läns landsting
Gymnasienämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
§ 95 Stads- och samhällsomvandling
Gällivare - planeringen av ny gymnasieskola och lärcentra - frågan lyfts vid träffen
tillsammans med direktionen 25/9-2015 i Gällivare.
Kiruna - en styrgrupp är bildad för nybyggnad av gymnasieskola och lärcentra i anslutning
till nya centrum i Kiruna. Bitr. gymnasiechefen deltar för Lapplands Gymnasiums räkning.
Hanna Rannerud informerade även om kommunfullmäktige i Kiruna som informerat om
marktilldelning samt om byggstart för stadshus och studentboenden.
Gymnasienämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
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§ 96 Övriga frågor
a) Minoritetsgrupper temadagar
Bernt Nordgren informerar om ett erbjudande om temadagar med Lennart Rodin som
föreläsare, kring vilka förutsättningar olika minoritetsgrupper har. Inget svar har kommit
efter förfrågan till gymnasieskolan. Det går att samordna med fler orter och kontakt kan tas
med Mikaela Peltz. Bitr. gymnasiechefen kontaktar henne.
b) Direktionsträff fredag 25/9-2015
Träffen sker i AH-hallen, Nordan i Malmberget, det blir gymnasienämndens arbetsutskott
som träffar LKF's direktion.
Gymnasienämnden föreslår följande frågor att beakta:
Hellnerstadion i Gällivare, plan för ny gymnasieskola, f
Frågor om tas upp vid träffen enligt förslag från förbundschefen, Lennart Andersson:
Utvecklingsfrågor samt fjärrundervisning/blandade undervisningsformer. Dessutom lyfts
behovet av elevboende i Gällivare.
§ 97 Avslutning
Ordförande tackar alla för visat intresse och avslutar gymnasienämndens sammanträde.
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Styrelsen för Lapplands Gymnasium

Verksamhetsberättelse Lapplands Gymnasium 2015-01-01 - 06-30
Prognos helår 2015

+3 500tkr

Ekonomi
Halvårsuppföljningen visar att utfallet för Lapplands Gymnasiumefter att semester- och
ferielöneskuld justerats utifrån faktiskt uttag av dagar under sommarenligger på c:a +3 700 tkr.
De interkommunala kostnaderna står för c:a 1 800tkr av det totala utfallet. Resterande 1 900tkr
fördelas på ett antal mindre poster. Utfall och prognos för de interkommunala avgifterna är trots
att de är positiva relativt svårbedömda. Därmed är prognosen för helåret i skrivande stund ett
överskott på 3 500tkr. Detta förutsätter utöver att de interkommunala kostnaderna utvecklas
fortsatt positivit att enheterna klarar sina volymanpassningar.
Båda dessa faktorer bör gå att prognosticera på ett säkrare sätt vid årets andra tertialrapport.

Verksamheten
Rekryteringar
Rekryteringsläget för lärare är svårt i hela landet och vi upplever det speciellt svårt i vår region
bland annat på grund av den konkurrens som den tidigare rådande konjunkturen inom
gruvnäringen medfört. För att klara att besätta alla tjänster har ett mindre antal obehöriga lärare
anställts, vissa helt obehöriga andra som saknar behörighet i aktuella ämnen men som har en
pedagogisk utbildning. När det gäller yrkeslärare så ser vi få sökande till tjänsterna och i det
närmaste aldrig några behöriga sökande. För att säkra den pedagogiska kvalitén så strävar i efter
att utbilda de som anställs genom den så kallade VAL-utbildningen som ger en pedagogisk
kompetens till de som sedan tidigare har kunskaper inom yrkesområdet.

Arbete med verksamhetsmål och uppföljningar
Den samling av nyckeltal som sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i form
av skriften "Öppna jämförelser" används som årlig regelbunden övergripande uppföljning av
verksamheten.Utöver dessa hårda värden kompletteras uppföljningen med en årlig undersökning
av skolomas pedagogiska och sociala klimat i form av enkätmaterialet "PESOK". Vidare
redovisas till gymnasienämnden sjukfrånvarostatistik separat samt utöver det även
arbetsmiljöfrågor genom den medarbetarenkät som genomförs årligen.Under läsåretgenomförs
på varje skola en uppföljning av två kurser per lärare genom en för organisationen gemensam
elevenkät. Resultatet kommuniceras med berörda lärare vid medarbetarsamtalet och vägs även in
i den utvecklingsplan som årligen följs upp och revideras. Utvecklingsplanen för enheten

författas av rektor i dialog med personalen på enheten och rapporteras till gymnasienämnden.Där
redovisas även de årliga värdena för genomströmning och betygsmeritvärde för den aktuella
enheten. Enhetens utvecklingsplan författas utifrån den av nämnden årligen fastställda
övergripande utvecklingsplanen.
LKAB akademin
Enheterna i Gällivare och Kiruna har inom ramen för LKAB akademins finansiering kunnat hitta
stöd för ett antal mindre projekt och även en hel del investeringar i utrustning som kompenserar
det stora behovet av att förnya maskinparken för att ligga i fas med dagens standard. Utöver
dessa mindre projekt har även ett stort projekt som sträcker sig över fyra år och omfattar över 5
mkr tidigare beviljats. Projektet, "Nytt lärande", omfattar hela organisationen och ger oss
fantastiska möjligheter att genom 100 % projektledning och stora resurser då det gäller
fortbildning få en bra utveckling då det gäller att forma framtidens pedagogiska tankar och ett
lärande som är oberoende av tid och rum. Projektet redovisadesför LKAB akademins styrelse
under våren 2014 och beslut har därefter fattats i styrelsen om fortsatt finansiering för de två år
som återstår av projekttiden. Efter att har redovisat projektet för den nybildade FoUI avdelningen
under kommunförbundet Norrbotten har en planering startat för att med praxisnära forskning
kunna följa resultat och utveckling av projektet.
Öppna jämförelser
Genomgående starka områden i den senaste mätningen "Öppna jämförelser" är:
•
•
•
•

Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola: två av
fyra kommuner bland de 25 % främsta och de övriga två bland de 50 % främsta
kommunerna i landet
Andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden inom 2 år efter avslutad
gymnasieutbildning: tre av fyra kommuner bland de 25 % främsta kommunerna i landet
Genomsnittlig betygspoäng: två av fyra kommuner bland de 25 % främsta och en av de
två övriga bland de 50 % främsta kommunerna i landet
Andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden eller studerar inom 2 år efter
avslutad gymnasieutbildning: två av fyra kommuner bland de 25 % främsta kommunerna
i landet och en av de två övriga bland de 50 % främsta kommunerna i landet

Utöver det är de olika enheterna starka inom lite olika områden vilket redovisats ingående för
gymnasienämnden.
De områden som generellt är svagare är framförallt relaterat till genomströmningen d.v.s.
andelen elever som fullföljt sin utbildning inom fyra år samt andel elever som påbörjar
högskolestudier direkt efter avslutad gymnasieutbildning alternativt inom en treårsperiod.
Kopplingen till högkonjunkturen på den lokala arbetsmarknaden känns väldigt tydlig.
Utöver det är skillnaden mellan pojkars och flickors betyg något som tidigare stuckit ut negativ. I
den senaste mätningen ser vi en lite annan bild:
•

Genomsnittlig betygspoäng skillnad kvinnor - män: en kommun bland de 25 % främsta,
en kommun bland de 50 % främsta och ingen kommun bland de 25 % med störst
betygsskillnader!

PESOK - pedagogiskt och socialt klimat
Den undersökning som kallas för PESOK, och som har utformats av docent Lennart Grossin vid
Stockholms universitet, mäter det pedagogiska och sociala klimatet på respektive skolenhet. Det
betyder inte att det är ett mått på hur väl enheterna når de sociala målen i skolan. Det finns dock
goda skäl för att tro att goda resultat på undersökningen också betyder att vi ligger väl framme
vad gäller måluppfyllelsen inom området sociala mål.
I den övergripande utvecklingsplanen följer nämnden specifikt två områden:
• Elevmedverkan
• Undervisningen
Dessa faktorer mäter elevernas uppfattning kring i vilken grad de kan vara med och påverka sin
undervisningssituation samt hur de uppfattar kvalitén i undervisningen. Målsättningen för 2014
som den definierades i den övergripande utvecklingsplanen uppnåddes till 90 % i det ena fallet
och till 0 % i det andra fallet. Målsättningen för 2015 är högre ställd och det har inneburit att
målsättningen har nåtts till 20 % vad gäller faktorn "undervisningen" och inte alls vad gäller
faktorn "elevmedverkan". Tilläggas bör att svarsfrekvensen och engagemanget för att besvara
enkäten bedömts som låg bland framförallt elever men även personal varför det är tveksamt om
vi kommer att hålla fast vid enkäten i den här formen fortsättningsvis.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom Lapplands Gymnasium under det första halvåret 2015 är 2,95 %.
Förgående år var motsvarande värde 2,26 %. Det innebär att vi ser en liten ökning i jämförelse
med föregående år och framförallt i förhållande till 2011 då värdet var 1,8 %. Ökningen till trots
så är den totala sjukfrånvaron ändå relativt låg inom Lapplands Gymnasium.

Framtiden
Projekt "Nytt lärande" har av LKAB akademins styrelse beviljats finansiering för ytterligare två
år vilket gör att arbetet med att utveckla 1-1 konceptet fortsätter. Vi har idag fungerande nätverk
på alla fyra skolor, ett fungerande intranät samt fungerande utskrifter från de bärbara datorerna.
Resultaten för våra elever ligger i fokus och med det nya skoladministrativa systemet har våra
möjligheter att enkelt söka fram och redovisa de resultat som uppnåtts under läsåret förenklats
avsevärt. En redovisning av årets resultat redovisat per enhet biläggs som bilaga 2. Trenden då
det gäller andel elever av årskullen som söker sig till Lapplands Gymnasium har varit positiv
under de senaste åren vilket har avspeglat sig i avsevärt lägre interkommunala kostnader. Vår
förväntan är att den trenden fortsätter att vara positiv framöver. Inför det kommande läsåret
gjordes en ansökan till Vinnova kring en utveckling av användandet av fjärrundervisning.
Glädjande nog så beviljades den ansökan och den första september startar ett projekt som
sträcker sig över tre år och omfattar över 7 mkr i syfte att utveckla och förfina
fjärrundervisningen inom Lapplands Gymnasium. För att leva upp till gällande lagstiftning
arbetar vi via olika kanaler för att få formellt godkännande till att bedriva försöksverksamhet
inom området.

B-O Ström, gymnasiechef

Bilaga 1

Andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden inom 2 år efter avslutad utbildning:
Ort

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gällivare
Jokkmokk
Kiruna
Pajala

30,6
7,4
22,2
34,6

35,8
19,6
34,7
19,8

36,8
30,4
39,3
31,6

33,3
31,9
32,3
35,3

37,8
25,0
34,8
28,8

49,8
25,5
42,7
38,2

51,2
29,3
55,0
44,1

Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola:
Ort

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gällivare
Jokkmokk
Kiruna
Pajala

96,1
93,8
95,3
84,7

95,4
94,1
89,0
95,0

94,6
90,9
97,1
98,5

91,4
87,8
85,4
89,7

89,0
87,5
90,3
84,9

95,1
96,3
93,3
75,8

89,1
91,5
93,5
87,9

Andelen elever som fullföljt sin utbildning inom tre år:
Ort
Gällivare
Jokkmokk
Kiruna
Pajala

2008*

2009

2010

2011

2012

2013

2014

62,5
58,0
64,0
72,8

65,8
57,7
84,0
78,4

68,7
56,8
74,2
74,7

69,8
59,4
73,1
73,8

76,2
68,7
73,5
67,7

76,5
75,4
65,6
78,4

81,3
74,6
74,1
83,6

* 2008 angavs samtliga elever inom värdet för andel som fullföljt sin utbildning inom tre år, från
och med 2009 exkluderas IV programmet
Observera att samtliga värden som redovisas ovan är värden som avser elever mantalsskrivna i
de aktuella kommunerna. Det gör att resultaten inte fullt ut går att koppla till den enhet som
ligger i kommunen! D.v.s. samtliga elever i ex. Gällivare ingår i Gällivares redovisade resultat
oavsett om de får sin utbildning i annan kommun eller hos en fristående aktör.
Viktigt att känna till är även att värdet för 2014 avser elever som lämnade gymnasieskolan våren
2013 d.v.s. som i normalfallet studerat under perioden hösten 2010 - våren 2013.

Bilaga 2
Resultat avgångselever 2015 redovisat per enhet

Enhet
Bokenskolan
Hjl enhet 1
Hjl enhet 2
Hjl enhet 3
Hjl enhet 4*
Laestadiusskolan
Vks enhet 1
Vks enhet 2
Vks enhet 3
Vks enhet 4

Andel med
yrkesexamen

Andel med
gymnasieexamen

Genomsnittligt
meritvärde

Skillnad flickor pojkar

66,6 %
85,7 %
85,0 %
-

50,0 %
84,0 %
-

14,10
15,33
14,21
14,41

1,51
2,32
0,23
0,19

X

X

X

X

81,6 %
100 %
88,0 %
65,8 %

96,6 %
100%
-

14,36
15,42
13,93
13,08

0,50
0,25
-1,15
-2,04

2015 är första avslutningen då vi efter byte av skoladministrativt system lyckats kvalitetssäkra
uppgifterna och kommer därför att bygga resultatredovisningen med 2015 som "basår".
Alla enheter innehåller inte både yrkesprogram och högskoleförberedande program. I dessa fall
markeras uppgiften med
Samtliga enheter förutom Laestadiusskolan i Pajala har i skrivande stund rapporterat in resultat
som i en än mer utförlig form kommer att redovisas för gymnasienämnden vid ordinarie
sammanträde i september.
* enhet 4 på Hjalmar Lundbohmsskolan innehåller gymnasiesärskola och Introduktionsprogram
varför inga resultat av den här typen redovisas i det här sammanhanget!

Unika attr.a ktiva uibjjdn j

Samverkan med företag
som är ledande I
regionen och världen
En strävan inom Lapplands Gymnasium skall vara att en
stor del av skolarbetet skall genomföras i form av uppgifter
och projekt som har en mottagare utanför skolan.
På det sättet kan vi skapa en närhet till yrkesliv, offentlig
verksamhet samt universitet och högskolor där eleverna
kan på ett tydligare sätt se meningen och betydelsen av den
genomförda
uppgiften.
För att kunna erbjuda ett brett programutbud måste även
systemet med lärlingsplatser utvecklas i dialog med företag
och offentlig sektor så att det blir ett naturligt komplement
till den ordinarie utbildningen på skolorna.

Attraktivt unikt oeh
varierat programutbud
En strävan inom Lapplands Gymnasium skall vara att en
stor del av skolarbetet skall genomföras i form av uppgifter
och projekt som har en mottagare utanför skolan.
På det sättet kan vi skapa en närhet till yrkesliv, offentlig
verksamhet samt universitet och högskolor där eleverna
kan på ett tydligare sätt se meningen och betydelsen av den
genomförda uppgiften.
För att kunna erbjuda ett brett programutbud måste även
systemet med lärlingsplatser utvecklas i dialog med företag
och offentlig sektor så att det blir ett naturligt komplement
till den ordinarie utbildningen på skolorna.

Engagerade pedagoger
med fokus på nöjda
elever
Engagemang och banbrytande utvecklingsarbete ska alltid
uppmuntras. Moderna metoder innebär att lärandet
i alla sammanhang ska sättas i fokus.
Lärande ska till stor del kunna vara oberoende av tid och
rum och elevernas delaktighet och inflytande ska vara
något självklart.
Organisationens lärande ska vara synligt genom att
rektorer och pedagoger bedriver pedagogiska diskussioner
på ett strukturerat sätt där modern teknik gör det möjligt
att sprida och dela erfarenheter inom området.

Kommunikation,
öppenhet och goda
relationer
Genom att ständigt jämföra oss med andra och sträva efter
att förstå vilka faktorer sombidragit till de resultat vi ser
exempelvis i "Öppna jämförelser" kan vi bli en lärande
organisation.
Goda relationer handlar om att kommunikationen
i alla avseenden måste vara väl fungerande. Att vi i många
frågor kommer att tycka lite olika är inte konstigt men detta
ska inte behöva betyda att relationerna försämras vare sig
mellan elever och pedagoger eller mellan skolledning
och anställda.

llUttl

Jag föreslår att nämnden får en ordentlig redovisning av vårt skidgymnasium
av idag både RIG och NIU
1. Hur är dimensioneringen idag, antal elever och
tjänster?

2. Kostnader för verksamheten - Finns det extra kostnader, ex för 4: e
året både för RIG o NIU

3. Hur ser kraven ut från skidförbundet gällande studieutbud, boendet
sociala biten, maten o.s.v.? Hur klarar vi dessa krav i dag?

4. Vad innebär det för LKF om vi går in med ansökningar på fler grenar,
platser? innebär det ex. att vi måste börja tänka på elevboende etc.
Ökar våra kostnader i LKF eller kan vi samordna verksamheterna och
sänka dessa med ett större antal elever

5. Vår del på Hellnerstadion, vilka kostnader kommer LKF få där om vi går
in?

Mötesplanering Lapplands Gymnasium hösten 2015

AU

Gymnasienämnd

Hösten 2015
Onsdag 2/9
Onsdag 16/9
Torsdag 8/10
Onsdag 21/10
Fredag 6/11
Onsdag 25/11
Onsdag 2/12
Fredag 18/12

Ort

Tid

Videokonferens
Jokkmokk
Videokonferens
Kiruna
Videokonferens
Gällivare
Videokonferens
Gällivare

15.00
10.00
15.00
10.00
13.00
9.30
15.00
9.30

Våren 2015

Kommentarer:
Ordförandeberedning med ordförande och vice ordförande 1 vecka innan AU

Enligt uppdrag
B-O Ström, gymnasiechef

Gällivare, Jokkmokk, Kirunaoch Pajala kommuner i samverkan.

www.lapplands.se

GYMNASIUM

