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Komplettering av förslag till utbud inför ansökan till
Lunds kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolor
läsåret 2022/23
Vice ordförandens förslag till utbildningsnämnden
Vice ordförande föreslår att utbildningsnämnden beslutar
att

Postadress

inför ansökan till gymnasieskola i Lund läsåret 2022/23
fastställa en komplettering av det preliminära utbudet av
nationella program avseende Samhällsvetenskapsprogrammet
särskild variant historia (spetsutbildning) förutsatt
godkännande från Skolverket.

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

utbildningsforvaltningen@lund.se
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Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni
2021 att ge förvaltningen i uppdrag att presentera ett förslag på
komplettering av utbudet av nationella program, nationella
inriktningar och introduktionsprogram inför läsåret 2022/23.
Kompletteringen består av ett förslag till en reformerad nationellt
riksrekryterande spetsutbildning inom samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning historia vid Katedralskolan i Lund.

Underlag för beslutet






Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2021-06-16 § 110
Gymnasie- och gymnasiesärskoleorganisation – utbud inför år
1 2022/23
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-01
Förslag till utbud inför ansökan till Lunds kommunala
gymnasie- och gymnasiesärskolor läsåret 2022/23
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-20
Komplettering av förslag till utbud inför ansökan till Lunds
kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolor läsåret
2022/23.
Bilaga 1: Översiktlig plan för organisation (inkl ämnes- och
poängplan samt timplan) och andra frågor som rör
utbildningen.
Bilagor 1A-9 och 11-14: Övriga bilagor kopplade till ansökan
skickad till Skolverket

Ärendet
Bakgrund
Varje kommun ansvarar enligt 15-17 kap. Skollagen (2010:800) för
att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god
kvalitet – i egen regi eller genom samverkansavtal med annan
kommun. Ungdomarna ska inom gymnasieskolan erbjudas ett
allsidigt urval av nationella program och inriktningar samt
introduktionsprogram.
PROGRAMUTBUD NATIONELLA PROGRAM
Enligt 7 § 15 kap. Skollagen (2010:800) består utbildningen i
gymnasieskolan av nationella program som är yrkesprogram eller
högskoleförberedande program. I gymnasieskolan finns också
utbildning i form av introduktionsprogram och vidareutbildning i
form av ett fjärde tekniskt år.
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Enligt 7,12 §§ 16 kap. Skollagen (2010:800) får det inom de
nationella programmen finnas inriktningar och särskilda varianter,
som börjar det första, andra eller tredje läsåret.
Enligt 45-46 §§ 16 kap. Skollagen (2010:800) får Statens skolverk för
nationella program besluta att det till en viss utbildning i första hand
ska tas emot sökande från hela landet (riksrekrytering). Beslut om
riksrekrytering ska ange under vilken tid beslutet ska gälla och hur
många platser utbildningen får omfatta. Som exempel på
riksrekryterande utbildningar kan nämnas spetsutbildningar inom
särskilda områden.
RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING
Skolverket har beviljat tillstånd för teoretiska spetsutbildningar
inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap, teknik och
humaniora (språk och historia). Utbildningarna regleras genom SFS
2008:793 och bedrivs som en försöksverksamhet med ett sista antag
höstterminen 2024.
Lunds kommun har sedan 2008 haft tillstånd att bedriva
Samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant historia
(spetsutbildning) inom försöksverksamheten. Namn på utbildningen,
övergripande programstruktur och programpris fastställs vid beslut
om tillstånd.
I samband med reformen GY11 gjordes en översyn och en justering
av poäng- och ämnesplan samt kursbeskrivningar av specialiseringsoch spetskurser. Spetsutbildning kan bedrivas som en särskild
variant eller en nationell inriktning inom ett program.
Samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant historia
(spetsutbildning) är en särskild variant av Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap där huvudmannen
ges möjlighet att låsa kurser inom utrymmet för
programfördjupning.
Skolledningen vid Katedralskolan initierade under läsåret 2020/21
en översyn av Samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant
historia (spetsutbildning) och antagning till utbildningen pausades
inför läsåret 2021/22.
I förvaltningens förslag till programutbud 2022/23 föreslogs
nämnden fatta beslut om att pausa antagning till
Samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant historia
(spetsutbildning) ytterligare ett år. Katedralskolan skulle under
detta läsår pröva en ny struktur med en profil inom
Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning samhällsvetenskap.
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Förslag till ny struktur och profil initierades genom workshops med
hela skolledningen och flera lärare som undervisar i en rad ämnen.
Det formerades en arbetsgrupp bestående av Katedralskolans
skolledning och fyra lärare. Gruppen arbetade under våren 2021
med gemensamma idéer och med förslag uppdelat inom
arbetsgruppen. Intervjuer och samtal med tidigare och befintliga
elever har genomfördes.
Syftet med arbetet var att synliggöra möjligheten med att läsa
universitetsstudier och att denna möjlighet måste gälla fler elever än
en klass vilket varit fallet med spetsutbildningen. Upplägg, innehåll
och externa samarbeten inom Samhällsvetenskapsprogrammet
särskild variant historia (spetsutbildning) skulle överföras till den
nya profilen inom det nationella samhällsvetenskapsprogrammet.
Efter utvärdering av ny struktur skulle nytt förslag till beslut lämnas
till Utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni
2021 att ge förvaltningen i uppdrag att presentera ett förslag till en
reformerad nationellt riksrekryterande spetsutbildning inom
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning historia vid
Katedralskolan i Lund.
Skolledningen vid Katedralskolan har därefter lett arbetet med att
reformerade utbildningen. Förändringarna och organisatoriska
beslut som följer därav framgår i Bilaga 1: Översiktlig plan för
organisation (inkl ämnes- och poängplan samt timplan) och andra
frågor som rör utbildningen. Förändring av ämnes- och poängplan
mm. ska kommuniceras till Skolverket. Kommunikationen består av
bilagor som ingår vid ansökan om spetsutbildning vilken skickats in
till Skolverket för beslut. Sista dag för ansökan var 15 september
2021 varför ansökan är inskickad före Utbildningsnämndens beslut
om komplettering av utbud.

Föredragning
Förvaltningen lämnar på uppdrag av Utbildningsnämnden ett förslag till
en reformerad nationellt riksrekryterande spetsutbildning inom
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning historia vid
Katedralskolan i Lund. Förslaget i sin helhet Samhällsvetenskapsprogrammet särskild variant historia
(spetsutbildning) - framgår i bilagorna 1-9 och -11-14.
Bilagenummer följer Skolverkets blankettnummer och en bilaga 10
var inte aktuell och är därmed inte med i ansökan och i detta
underlag.
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Beredning
Ärendet är berett utifrån huvudmannens ansvar. Rektor och
biträdande rektor har bjudit in till dialog och samtal med berörda
lektorer och utvecklingsledare i historia och samhällskunskap.
Koordinator för spetsutbildningen har sett över kursbeskrivningar
för specialiserings- och spetskurser som är unika för
spetsutbildningen. Alla Katedralskolans lärare i historia har därefter
getts möjlighet att i en remissrunda inkomma med synpunkter. Även
Studie- och yrkesvägledning och Elevhälsa har involverats i arbetet.
Reformeringen har pågått parallellt med utvecklingsarbete för
Samhällsvetenskapsprogrammet i sin helhet inom ramen för
Katedralskolans organisation för kvalitets- och utvecklingsarbete.
Rektor, biträdande rektor och koordinator för spetsutbildningen
samt lektorer har deltagit i möte med representanter från Historiska
institutionen vid Lunds universitet. Bitr. rektor har haft kontakt med
undervisningsråd på Skolverket.
En särskild plan för informationsinsatser är framtagen.
Arbetsmiljörisker avseende den förändrade spetsutbildningen är
identifierade tillsammans med skyddsombud på riskdialog. Fortsatt
dialog med berörd personal är planerad och tas upp som ett
informationsärende med fackliga organisationer inom
samverkansorganisationen 2021-09-14.

Barnets bästa
Ärendet berör direkt ungdomar i Lunds kommun och dess
samverkanskommuner. Utbildningsnämnden strävar efter att
erbjuda ett brett utbud av gymnasieutbildning av god kvalitet och så
långt det är möjligt med hänsyn till ungdomarnas önskemål.

Ekonomiska konsekvenser
Gymnasieplatser i Lunds gymnasieskolor finansieras av
kommunbidrag för elever folkbokförda i Lund och genom
interkommunal ersättning för elever från andra kommuner.
Vid ansökan till Skolverket anges beräknad programkostnad.
Programpris för spetsutbildningar i gymnasieskolan beslutas av
Skolverket vid godkännande av utbildningen och det
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överensstämmer inte alltid med beräknad kostnad. Prisjustering
beslutas årligen.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Ann-Sofie Nord
Antagningschef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
För kännedom:
Rektor för Katedralskolan

