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Samma nträdesdatum

KOMMUN

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Ununge, plan 2
Estunavägen 12, Norrtälje kl 13.00-14.00

Beslutande

Louise Brantlng (C), ordförande
Ann Lewerentz (M)
Sören Forslund (M)
Ulrika Falk (S)
Måns Nilsson (S)

Övriga deltagande

Carin Frössling-Mattsson, intagningskansliet
Ulla-Britt Persdotter, gymnasiechef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera

Måns Nilsson (S)

Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningskontoret
2011-06-21

Underskrift

Sekreterare

ZZ.
... J .
Anne Jos^e^son ^

Paragrafer 42-43

y

.

Q^^^^^^a.É'^.

Ordförande

Louise Brantipg (C)

Justerande

A^^J^i^
Måns Nilsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-06-20

Datum för anslags
uppsättning

2011-06-23

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningskontoret
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift
Utdragsbéslyriiande/

Datum för anslags
nedtagande

2011-07-14
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Unau § 42
V a l av justerare och tid för justering
Beslut
Ai-betsutskottet beslutar

Justerandes sign

att

utse Måns Nilsson (S) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll,

att

justeringen sker på Barn- och utbildningskontoret tisdagen
den 21 juni 2011.

Utdragsbestyrkande
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Sida

Sammanträdesdatum
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Unau § 43
Antagning av elever i fri kvot, gymnasiesärskolan samt
till vissa introduktionsprogram vid gymnasieskolan
läsåret 2011/2012
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

enligt antagningsberedningens förslag daterat den 31 maj 2011
ta in elever i fri kvot (undantag från betygsintag);

att

enligt antagningsberedningens förslag daterat den 17 juni 2011
ta in elever i Introduktionsprogram, preparandutbildning;

att

enligt antagningsberedningens förslag per den 17 juni 2011 ta in
elever i gymnasiesärskolan.

Underlag för beslut
Antagningsberedningens förslag 110531,110617, 110620.
Bakgrund
Fri kvot
Föreskrifter om urval mellan behöriga sökande till gymnasieskolan
regleras i gymnasieförordningens 7 kap 3 § enligt följande:
"Ett begränsat antal platser (fri kvot) skall avsättas för dem som p.g.a.
särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande,
eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan
vidare kan jämföras med betygen från gr undskolan.
Antalet platser som ingår i den fria kvoten kall utökas om sådana
utlandssvenska elever som avses i 29 kap 7 § skollagen (2010:800)
söker till en utbildning".
Introduktionsprogram, Preparandutbildning
Preparandutbildning ska pågå i högst ett år och vänder sig till elever
som fullföljt årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt
program. Syftet med Preparandutbildning är att eleven ska bli behörig
till ett nationellt program.
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Unau § 43 forts
Organisationen 2011/2012
Utbildningsnämnden beslutade om Norrtälje kommunala gymnasieskola 2011 - G y l l den 4 maj 2010, § 39, och den 14 december 2010,
§ 92 fastställde Utbildningsnämnden gymnasieskolans antal platser för
antagningen till årskurs 1 för läsåret 2011/2012.
Beslutande sammanträde
Carin Frössling-Mattsson från antagningskansliet och gymnasiechef
Ulla-Britt Persdotter redogör för ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

