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Gymnasiesärskolan Miljö och Service
Ärendet
Vid Danderyds gymnasium finns det för gymnasiesärskolan specialutformade
programmet Miljö och Service. Programmet i sin nuvarande form upphör dock
i samband med reformeringen av gymnasiesärskolan.
För att Danderyds gymnasium framöver ska kunna erbjuda ett praktiskt
program inom gymnasiesärskolan, liknande dagens Miljö och Service, måste
en rad åtgärder vidtas. Utöver utformning av ett nytt program krävs bland annat
en omfattande upprustning av de lokaler och den utrustning som används i
undervisningen.
Om Danderyds gymnasium istället avstår från att erbjuda ett
ersättningsprogram för Miljö och Service frigörs lokalytor om ca 360
kvadratmeter. Detta möjliggör, i sin tur, att de paviljonger gymnasiet hyr kan
avvecklas.
Produktionskontorets förslag till beslut
Det specialutformade programmet Miljö och Service inom gymnasiesärskolan
vid Danderyds gymnasium avvecklas.
Produktionskontorets utredning/yttrande
Vid Danderyds gymnasium finns det för gymnasiesärskolan specialutformade
programmet Miljö och Service. Programmet upphör dock i samband med
reformeringen av gymnasiesärskolan. Antagning till Miljö och service, i sin
nuvarande form, gjordes därför för sista gången inför höstterminen 2012. I
dagsläget har programmet fyra elever, varav en elev slutar till vårterminen 2013. Ingen
av dessa elever har sin folkbokföringsadress i Danderyds kommun.

För att Danderyds gymnasium framöver ska kunna erbjuda ett praktiskt
program inom gymnasiesärskolan, liknande dagens Miljö och Service, måste
en rad åtgärder vidtas. Utöver utformning av ett nytt program krävs bland annat
en omfattande upprustning av de lokaler och den utrustning som används i
undervisningen. De merkostnader detta skulle innebära förutsätter ett ökat
elevunderlag, för att verksamheten ska kunna bära sig ekonomiskt. Intresset för
programmet har emellertid varit vikande under senare år.
Verksamheten har i sin nuvarande skepnad en lokalyta om ca 360
kvadratmeter. Givet nuvarande hyresnivå motsvarar detta en hyreskostnad om
ca 457 000 kronor per år. Till detta kommer personalkostnader motsvarande
två heltidstjänster till en årlig kostnad om ca 1 000 000 kr. Då den ersättning
nuvarande elevantal genererar endast är ca 1 000 000 kronor, är verksamheten
underfinansierad med nästan en halv miljon kronor.
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Om Danderyds gymnasium avstår från att erbjuda ett ersättningsprogram för
Miljö och Service frigörs istället ovan nämnda lokalytor. Efter
verksamhetsanpassning skulle de då kunna användas för annan verksamhet.
Samtidigt skulle detta möjliggöra att de inhyrda paviljongerna, i vilka
Aspbergerverksamheten bedrivs i dagsläget, kan avvecklas. På några års sikt
kan den hyresminskning detta innebär antas vara större än det hyrestillägg en
verksamhetsanpassning skulle medföra.
Slutsatsen av den utredning, som genomförts i samråd med tjänstemän på
utbildnings- och kulturkontoret, är att det finns skäl att fasa ut utbildningen
Miljö och Service. Någon motsvarande utbildning skulle då inte erbjudas från
och med höstterminen 2013. Nuvarande, fyra elever erbjuds att slutföra sin
utbildning på Danderyds gymnasium. Ett alternativ är att eleverna erbjuds att
istället delta i den hotell-restaurang-bageriverksamhet som finns vid Danderyds
gymnasium, och har lediga platser. Ytterligare ett alternativ, för de elever som
så önskar, är att Danderyds gymnasium försöker att hitta platser i någon av de
närliggande skolor i länet som erbjuder utbildningar motsvarande Miljö och
Service.

Hans Åhnberg
Produktionsdirektör

Ralph Glückman
Verksamhetsplanerare

Exp: Barn- och utbildningsnämnden, RE-chef Danderyds gymnasium

