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Gymnasienämnd 2011-06-13 § 59 Dnr GYM 2011/132 

Framtidsvisioner för JN-gymnasiet 

Ärendetext 
Det finns behov av ett politiskt beslut kring JN-gymnasiets framtida verksamhetsidé och 
inriktning. Detta bör också formuleras i ett uppdrag till barn- och 
utbildningsförvaltningen att arbeta utifrån.  
 
Som underlag finns materialet Prognoser för gymnasieskolan i Örebro län - rapport från 
regionförbundet i Örebro (bifogas) samt en skrivelse från rektor Ted Rylander (skickas 
separat i början av vecka 23).  
 
Regionförbundet i Örebro önskar synpunkter på nedanstående frågor utifrån sitt 
material: 
Hur kan alla länets gymnasieelever få tillgång till ett basutbud av gymnasieutbildningar 
av god och likvärdig kvalitet inom rimligt pendelavstånd?  
Vilka slutsatser drar kommunen mot bakgrund av rapporten: Prognoser för 
gymnasieskolan i Örebro län 2012-2020?  
Vill kommunen medverka i regional samverkan inom gymnasieskolan och i så fall i 
vilken form? 
 
I samband med sammanträdet redovisar planeringsledare Rolf Östman resultatet av årets 
elevenkät. 

Förslag till beslut 

Gymnasienämnden formulerar uppdrag gällande JN-gymnasiet till barn- och 
utbildningsförvaltningen att arbeta vidare utifrån. 

Förslag till beslut 
Gymnasienämnden 
1. beslutar att målet ska vara 350 elever på JN-gymnasiet 
2. fortsätter anordna de program som är igång våren 2011 (Barn- och fritidsprogrammet 
inriktning hälsa, Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordon- och transportprogrammet, 
Handel- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och 
turismprogrammet, Introduktionsprogrammen, Lärlingsutbildning, Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet) 
3. beslutar att JN-gymnasiet ska ha framförhållning vid start av nya program 
4. beslutar att utbildningarna ska ge allmän högskolebehörighet  
5. beslutar att samverkansmöjligheterna med Yrkeshögskolor och omkringliggande 
universitet ska utvecklas 
6. beslutar att övrigt visionsarbete ska behandlas vid gemensamma arbetsdagar 2011 

 


