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Samverkansträff kring utbildningsfrågor i Hälsingland
Plats och tid:

Folkets Hus, Hudiksvall, klockan 09:00-15:00

Närvarande:

Åke Ahl
Christer Andersson
Solveig Landar
Håkan Englund
Gerd Olsson
Anna-Carin Keisu
Tomas Hartikainen
Sven-Erik Lindestam
Gunnar Olsson
Thomas Norgren
Jonny Engström
Karin Ånöstam
Mikael Snell
Jan Lahenkorva
Kent Bogren

Stefan Meuller
Svante Kilander
Lennart Backlund
Bengt Viksten
Matts Persson
Agneta Gullefors
Maria Ström Åslund
Boerje Bohlin
AnnKristine Elfvendal
Ronny Spångberg
Majlis Persson-Gladh
Elisabeth Järmens Wallin
Bengt Friberg, ordförande
Carina Nylander, sekreterare
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Beslut/ärende
Aktuell rapport om
läget i respektive
kommun

Förändrad
organisation för
samverkan i
Hälsingland
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Aktivitet/innehåll
I de flesta kommuner är det fortfarande oklart om vem som får den
politiska makten de kommande fyra åren.

Ansv.

Samtliga kommuner har kommit i gång med implementeringsarbetet
inför de kommande förändringarna inom skolområdet.
Genomgång och utdelning av de ändrade stadgarna, se bilaga.
Medlemsmöten två gånger per år kommer att ersätta presidieträffarna.
Stämma senast juni. Alla kommuner har en röst vid stämman. Viktigt
att ge akt så att den nya organisationen inte blir för byråkratisk.
Gymnasiechefer och vuxenutbildningschefer bör ha regelbundna
träffar.
Beslut

Ordförandena ansvarar för att en representant och en ersättare i varje
kommun utses till stämman.
Stadgar och minnesanteckningar ska läggas ut på hemsidan.
Tomas Hartikainen och Agneta Gullefors får i uppdrag att inbjuda till
en första träff.

Den ekonomiska
statusen

Majlis Persson-Gladh redovisar den ekonomiska statusen för
Hälsingeutbildning ekonomisk förening. Sex personer (5,5 tjänster) är
anställda av föreningen och Ronny Spångberg är deras arbetsledare.
Thomas Norgren och Ronny Spångberg informerar om
verksamheten.

Programsamordning
för gymnasieskolorna i
Hälsingland

Varje kommun redovisar vilka förändringar som har gjorts i
programstrukturen jämfört med vad man kom överens om vid träffen
den 26 mars:
Byggprogrammet, inriktning husbyggnad – blir kvar i Bollnäs.
Ekonomiprogrammet – startar inte i Bollnäs. Hälsingegymnasiet har
ekonomiprogrammet.
Estetiska programmet – Bollnäs även inriktning musik.
Hotell- och turismprogrammet – Bollnäs vill starta. Samordna med
Ljusdal.
Industritekniska programmet – Bollnäs kommer inte att erbjuda
programmet.
Industritekniska programmet inriktning svetsteknik – Hudiksvall
kommer att behålla inriktningen, skrivfel i förslaget.

Ordf.
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Restaurang och livsmedel – Ljusdal – inte nedlagt hösten 2011.
Sammanställning över förändringarna, se bilaga.
Det som fortfarande är oklart är:
Ljusdal, hotell- och turismprogrammet
Intresse från andra kommuner. Nämnden fattar beslut 27/10.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer inte att avvecklas till
ht 2011.
Hudiksvall, VVS- och fastighetsprogrammet
Utredning pågår. Ärendet upp i nämnden 28/10.
Beslut

SM

Ljusdal bjuder in Bollnäs och Hudiksvall för en diskussion om hotelloch turismprogrammet.
Teknikcollege

Certifieringarna har lockat elever till programmen. Ovanåker och
Bollnäs gör en ansökan om teknikcollege tillsammans. Certifieringen
löper på 3 år. Sandviken har uppvaktat styrgrupper för att få samverka
med Hälsingland. Dalarna och Västmanland är öppna för att
samverka med Sandviken.
Beslut

Förutsatt att näringslivsrepresentanterna i regionala styrgruppen är
positiv och med rätta villkor tillstyrks att bjuda in Sandviken för
samverkan.
Den regionala ansökan skickas in i oktober och därefter börjar arbetet
på det lokala planet. Förhoppningsvis sker certifiering i början på
2011.

Vårdcollege

Beslut

Ronny S får i uppdrag att förlänga anställningen för David N.
Servicecollege

Lärlingsutbildning

Tanken med servicecollege finns kvar. Ambitionen är att öka farten i
arbetet när certifiering skett för vårdcollege. Region Gävleborg är
villig att stödja projektet.
Lennart Backlund kommer successivt att ta över och slutföra
projektet. En slutrapport bör vara klar i slutet på januari 2011.
Nästa möte blir måndag 21 mars 2011 i Nordanstig.

Nästa möte
Bilagor

Stadgar samverkan i Hälsingland
Programsamordning mellan hälsingekommunerna
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