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läsåret 2021/2022

Förslag till beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar på delegation från utbildningsnämnden att revidera antal
platser på Rodengymnasiets estetiska program till noll för intag läsåret 2021/2022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Utbildningsnämnden delegerar till antagningsnämnden att besluta om justeringar av antalet platser
på program och inriktningar vid Rodengymnasiet för att möjliggöra en effektiv
undervisningsorganisation och ekonomi i balans. Utifrån samberedningen mellan BoU och
Rodengymnasiets rektor är bedömningen att antalet platser på Estetiska programmet inför
kommande läsår sätts till noll.

Bakgrund
Utbildningsnämnden fastställer antalet platser för antagning till årskurs 1 vid Rodengymnasiet.
Sedan 2018 har utbildningsnämnden beslutat att pausa intag till program för att möjliggöra en effektiv
undervisningsorganisation och en ekonomi i balans.
För att säkra och få en långsiktighet i Rodengymnasiets ekonomi är det avgörande att programutbudet
inklusive inriktningar och profiler fortsatt utformas så att det är möjligt att organisera en effektiv
skolorganisation som också kan utveckla och skolan.
Vid UNs arbetsutskott den 23 februari föredrogs en preliminär bild av antalet förstahandssökande
elever. Det nu färdigsammansställda resultatet bekräftar några trender i elevernas sökbild som kräver
förändringar av en del i det programutbud som Rodengymnasiet har. När det gäller antalet
mantalsskrivna i åk 9 har dessa ökat från 624 2020 till 662 personer 2021.
Koppling till gällande styrdokument
Mål och Budget 2021-2023 föreskriver att kommunen enligt kommunfullmäktiges övergripande mål
för 2021-2023 om vikten av en ekonomi i balans och en effektiv verksamhet för kommunen som
helhet. Vidare att kommuns verksamheter skall bedrivas både kostnadseffektivitet, flexibilitet och
med kvalité.
Årsredovisningen för utbildningsnämnden 2020 visar att Rodengymnasiet har en negativ avvikelse,
beroende på att skolan hade prognostiserat fler elever än vad utfallet blev. Under 2021 blev
elevpengen inte uppräknad vilket innebär att Rodengymnasiets behöver bibehålla/öka antalet elever
men sänka kostnaderna.
Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021 anger att utbildningen som bedrivs ska vara likvärdig,
av hög kvalitet och att resurserna används ansvarsfullt och effektivt. Verksamhetsplanen lyfter fram
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att det är viktigt att ha en väl genomtänkt resursfördelning och arbetet ska stärka individens ställning
på arbetsmarknaden liksom till högre studier.
Lagkrav
Företräde mellan de sökande bestäms efter ett meritvärde. Meritvärdet utgörs av summan av
betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg, Gymnasieförordningen (2010:2039),
7 Kap § 4
Samberedning
Ärendet har beretts på Barn- och utbildningskontoret och tillsammans med Rodengymnasiets rektor.

Beskrivning av ärendet
Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram: sex högskoleförberedande program och
12 yrkesprogram. Det finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och
fem introduktionsprogram.
Inriktningar finns på alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område
som eleven väljer inom ett program.
I beredningen av ärendet har hänsyn tagits till vilka förutsättningar som finns inom befintlig
organisation att både utveckla skolan och få en långsiktig ekonomi i programutbudet. I detta finns
såväl elevers intresse liksom arbetsmarknadens behov med. I beredningen har nedanstående
program särskilt varit berörts.
Samhällsvetenskapliga programmen har idag tre klasser per årskurs och har totalt 96 studieplatser
per år. Antal behöriga och förstahandssökande är 47. Trots att det tillkommer ngt fler elever under
ansökningsperioden är drygt en hel klass som inte väljs av behöriga elever. Andrahandssökande i år
är 61 behöriga.
Estetprogrammet är Rodengymnasiet minsta program sett till antal elever. Programmet har en klass
per år med 32 studieplatser. Antal förstahandssökande inkl. behöriga är totalt 8. Estetprogrammet
har under flertalet år haft ett svagt söktryck. Totalt för alla årskurser är tredjedel en av
studieplatserna besatta. Andrahandssökande i år 3 behöriga.
Bland annat på grund av för få sökande startade inte Barn- och fritidsprogrammet inför senaste
läsåret. Programmet har 28 studieplatser. Antal förstahandssökande inkl. behöriga är totalt 10.
Behovet av utbildad personal inom barn- och fritid är stort, det behovet tydligt även i vårt perspektiv
som arbetsgivare inom förskolor och fritids. Andrahandssökande i år är 8 behöriga.
Naturvetenskapliga programmen har inför kommande läsår två sökbara program med totalt 62
studieplatser. Antal förstahandssökande inkl. behöriga är totalt 32. I år är söktrycket lägre än tidigare
år då motsvarande antal legat runt ca 40. Andrahandssökande i år är 36 behöriga
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Konsekvensanalys/riskanalys
För att få ett avvägt programutbud går det på lång sikt inte att ekonomiskt bära program med för få
antal sökande. Rodengymnasiets utbud måste också balansera mellan elevernas intresse, vidare
studier och arbetsmarknad men även ge utrymme för profilering av skolan.
Genom de tidigare årens höga söktryck på gymnasiestudier inom naturvetenskap samt
verksamhetsplanens inriktning på att skapa ett Watertech är det den sammanvägda bedömningen att
starta båda inriktningarna.
När det gäller Barn- och fritidsprogrammet finns det, utöver arbetsmarknadens behov av utbildad
personal som barnskötare, elevassistent m.m., även fler alternativ till de yrkesprogram som
Rodengymnasiet idag tillhör.
Det finns två program som över tid har en negativ trend utifrån antal sökande. Inom de
samhällsvetenskapliga programmen är det i relation till antal platser: Där är analysen att det finns en
klass för mycket. Förvaltningen tillsammans med Rodengymnasiet rektor behöver se över vilket
program/klass blir aktuellt att stänga. Ett antagande är att detta kan leda till fler sökande både till Barnoch fritid.
Estetiska programmet har sammantaget för få antal sökande och inskrivna elever och haft det över
tid. Programmet har också inriktning mot Estetik och media, liknande inriktningar finns redan inom
de tekniska programmen. Någon musikinriktning finns inte men eleverna kan inom ramen för sitt
individuella val välja musikprofil. I det fall antalet platser beslutas till 0 för kommande läsår har 4 sökt
andra på program på Rodengymnasiet (Barn och fritid, vård och omsorg, samhällsvetenskapligt
program och Teknikprogrammet, Tre har valt annan kommun/friskola. 1 har inget lägre
andrahandsval alls.
Bedömningen är att både Samhällsvetenskapliga och estetiska programmen behöver revideras i
Rodengymnasiets utbud. En första revidering är att sätta antal sökbara platser till höstterminen till noll
på det estetiska programmet.
En konsekvens av beslutet är att ett antal sökande ej kommer att kunna erbjudas sitt förstahandsval.
Eleverna kommer i de fall platserna minskas att bli erbjuda ett omval. Estetprogrammet finns bland
annat på Tibble gymnasium i Täby och media inriktningen finns i Sollentuna.
Jämställdhetsanalys
Ej tillämpligt
Barnkonsekvensanalys
Ej tillämpligt
Ekonomisk analys
Ekonomiska konsekvenser för start av Naturvetenskaplig samhällsinriktning
Idag finns det två inriktningar på naturvetenskapliga programmet, men bara en klass med 32 platser.
Det innebär att det för vissa kurser är få elever då majoriteten valt naturvetenskaplig inriktning. I
budget finns lärare för att starta två klasser, en med varje inriktning. I dessa beräkningar räknar vi med
att ha cirka 10-15 elever första året. Är en helt ny inriktning som ger en mycket tydligare
samhällsinriktning. Till år två och tre behöver vi dock se en tydligare ökning för denna inriktning för att
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den skall bära sig rent ekonomiskt. Eftersom det är en inriktning som omarbetats och att vi nu erbjuder
fler platser på naturvetenskapliga programmet, kan vi eventuellt behålla fler elever i kommunen för
denna utbildning.
Ekonomiska konsekvenser för start av Barn- och fritidsprogrammet
I budget finns medräknat för lärare i de gymnasiegemensamma ämnena. För att starta utbildningen
behövs det nyanställas en lärare i karaktärsämnena för barn- och fritidsprogrammet. Beräknat på cirka
15 elever så kommer det att täcka kostnaden för denna tjänst från hösten. År två och tre behöver ge
ett stabilt intag av elever för att få en ekonomisk stabilitet och långsiktighet. För varje årskurs kommer
vi antagligen behöva en ny lärare i karaktärsämnena, det är den struktur som övriga yrkesprogram
har.
Ekonomiska konsekvenser för pausa intaget till Estetiska programmet
Ett uteblivit intag på programmet leder till en minskning av karaktärslärare i estetiska ämnen på cirka
60 %.

Det blir avgörande att fortsatt stämma av antalet sökande per program och inriktning för att
vidmakthålla effektiv undervisningsorganisation och ekonomi i balans. Med den föreslagna
förändringen blir det framöver en satsning ett Högskoleförberedande program och ett nationellt
yrkesprogram.

Tidplaner
Ärendet behandlas vid Utbildningsnämndens sammanträden 2021-03-17 och vid
antagningsnämnden 2021-03-31.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Knut Nygaard
Skolchef/Verksamhet gymnasiet
Barn och utbildningskontoret

Beslut skickas till
Rektor och programrektorer Rodengymnasiet
Studie- och yrkesvägledare
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