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§ 286

Förändringar inom skolorganisationen i Hässleholm
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att:
integrera Sörby skola i skolorna i Vinslöv inför höstterminen 2010
integrera Vankiva skola i Mala skola inför höstterminen 2010
integrera Matteröds skola i Tyringe skola inför höstterminen 2010
integrera Kyrkskolan i Linnéskolan
samordna gymnasieskolans nationella/specialutformade program på två enheter; Hässleholms tekniska skola och Jacobsskolan i samband med gymnasiereformens start ht
2011
särskilt beakta utveckling av elevunderlag och kvalitén i grundskolan avseende de
mindre skolenheterna.
Beskrivning av ärendet

Barn och utbildningsnämnden fick under pågående budgetår 2009 i uppdrag att genomföra översyn av möjliga nerdragningar i samtliga verksamheter. Ur detta har Barn- och
utbildningsförvaltningen initierat två parallella utredningar kring verksamheternas organisation och lokalbestånd. Utredningarna är ett led i att anpassa barn- och utbildningsnämndens verksamheter och organisation till rådande förutsättningar för åren
2009-2018.
Förändring av elevunderlagen i skolorna är inget nytt men måste belysas och verksamheterna måste anpassas till rådande elevunderlag. Barnkullarna har de senaste åren
minskat med 200 elever, från elevkullar på runt 700 elever/år ner till dagens 500 elever/år. Kapaciteten i skolorna måste ses över i förhållande till elevunderlaget och anpassas därefter i så stor utsträckning som möjligt.
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Utredningsuppdragen syftar till att utreda de minsta skolenheterna i kommunen samt att
utreda skolornas elevunderlag och framtida upptagningsområde i Hässleholms centralort.
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