Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 13:00-15:00
Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande
Christer Niklasson (S)
Torgny Helgesson (S)
Åsa Sikberg (M)
Sara Sjödal (C) - ej beslutande
Anna Grimberg (C) - ej beslutande
Alexander Karlsson (V) – ej beslutande
Henrik Hedqvist, utbildningschef
Helena Car, skolchef
Karina Vallström, samordnare
Annika Höök, sekreterare

Christer Niklasson

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

§ 60
Stiftelsen för Tierps kommuns Stipendiefond

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att fördela Stipendiefondens medel enligt följande:
Elsa Alexandersson
Sara Alexandersson
Danny Simaleza
Julia Engström
Jacob Almlöv
Björn Jansson
Ing-Marie Stolt
Carina Scherdin
Monica Kolm
Ulf Jonasson
Trish Littler
Sofie Eriksson
Gustav Broms

750 kr
3 500 kr
5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
7 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
15 000 kr

Totalt 106 250 kr.
att för stipendier över 5000 kr följer ett krav på dokumenterad återredovisning
av hur stipendiet har använts, som ska vara utskottet tillhanda under 2017.
Bakgrund
Stiftelsen för Tierps kommuns Stipendiefond avser bland annat att uppmuntra
eller belöna enskild skolelev/grupp av elever vid kommunens skolor.
Disponibel avkastning för utdelning ur Tierps kommuns stipendiefond under år
2016 uppgår till 432 029,98 kr. Kommunstyrelsen beslutade § 94/2016 att bidrag
ur fonden utdelas under en tid av 5 år.
Kungörelse för Stiftelsen Tierps kommuns Stipendiefond har skett i Lokaltidningen Norra Uppland, på Tierps kommuns hemsida samt på kommunens
anslagstavla. Ansökningsblanketter har delats ut till respektive
rektorsexpedition, Kultur- och fritidsenheten samt till kommunens kundtjänst.
Ansökan har även kunnat göras via hemsidan www.tierp.se. Sista ansökningsdag
var den 31 oktober 2016.
Vid ansökningstidens utgång har 17 ansökningar inkommit.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 60 forts.
Ordföranden föreslår
att fördela Stipendiefondens medel enligt nedanstående:
Elsa Alexandersson
Sara Alexandersson
Danny Simaleza
Julia Engström
Jacob Almlöv
Björn Jansson
Ing-Marie Stolt
Carina Scherdin
Monica Kolm
Ulf Jonasson
Trish Littler
Sofie Eriksson
Gustav Broms

750 kr
3 500 kr
5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
7 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
15 000 kr

Totalt 106 250 kr.

Delges
Respektive sökande
Ekonomienheten
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§ 61
Gymnasieskolans utveckling läsåret 2017/2018

Beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till utbildningschefen att ta fram underlag för utveckling av ett Yrkescentrum
vid Högbergsskolan att redovisa för Utskottet Barn och ungdom senast juni 2017
att erbjuda estetiska tillval i samarbete med Kulturskolan, från och med höstterminen
2017
att inte starta ett nytt handelsprogram höstterminen 2017. I stället att en
lärlingsutbildning med handelsinriktning, i samverkan med vuxenutbildningen, ska
starta från och med höstterminen 2017
att programutbudet i övrigt förblir oförändrat.

Reservation
Åsa Sikberg (M) lämnar skriftlig reservation till förmån för eget
yrkande./Bilaga/
Bakgrund
En attraktiv gymnasieskola och vuxenutbildning är av största vikt för den
framtida utvecklingen i kommunen. För att kunna erbjuda elever och studerande
en utbildning av hög kvalitet och som möter arbetsmarknadens behov är det
nödvändigt att skolans utveckling går i linje med den övriga utvecklingen i
samhället. Det är viktigt att elever och studerande efter avslutade studier har
betyg och kompetens som ger möjlighet till arbete eller fortsatta studier. Att
erbjuda utbildning av hög kvalitet som ger bra framtidsutsikter gör skolan
attraktiv för sökande. En skola som växer får ökade möjligheter att fortsätta
utvecklas.
Yrkande
Åsa Sikberg (M) yrkar att utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen
besluta
att inför läsåret 2017/2018 erbjuda en organisation inom gymnasieskolan som
även innefattar Handelsprogrammet i nystartad form
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§ 61 forts.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på Utskottet barn och ungdoms förslag samt
Åsa Sikbergs yrkande. Ordföranden konstaterar att Utskottet barn och ungdom
antar föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
Plan för gymnasieskolans utveckling
Motivering
För att skapa en attraktiv gymnasieskola/vuxenutbildning i kommunen behövs
kombinationen av högskoleförberedande program och ett utvecklat ”centrum för
yrkesutbildningar”.
Skolan ska erbjuda både högskoleförberedande program och yrkes-utbildningar
av hög kvalitet som ger eleverna rätt utbildning för att möta framtiden.
Samverkan och dialog mellan skola och näringsliv behöver utvecklas.
Samtidigt som programutbudet ska anpassas efter marknadens behov ska det
också spegla elevernas önskemål. Högbergsskolan ska erbjuda ett brett
programutbud med valmöjligheter, men samtidigt inte erbjuda så många
program att utbildningens kvalitet får lida. Den bästa marknadsföring
Högbergsskolan kan få är elever som trivs och som pratar gott om vår
gymnasieskola.
Att fortsätta utveckla och marknadsföra Teknikcollege och Vård och
omsorgscollege gynnar skolans utveckling. Det är också viktigt att fortsätta
utvecklingen av Ungt Företagande (UF) med betoning på entreprenör-skapet och
att stimulera entreprenöriellt lärande. Skolan ska även vidareutveckla studie- och
yrkesvägledning i samarbete med grundskolan.
Det behövs en fortsatt satsning på utveckling och marknadsföring av program,
inriktningar och idrottsspecialiseringar. Att kunna visa att skolan utvecklas och
att en avslutad utbildning vid Högbergsskolan ger möjligheter och goda
framtidsutsikteter stärker attraktionskraften för skolan och kommunen.
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§ 61 forts.
Skolans resurser ska läggas på att utveckla och höja kvaliteten på befintliga
program och i samverkan med vuxenutbildningen.

Program
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogrammen
Naturvetenskapliga programmet
Samhällsvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Beslut delges
Utbildningschef
Rektor Högbergsskolan
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