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Simuleringsprojektet "Ny gymnasieskola i Västernorrlands län"
Runt om i landets kommuner pågår nu ett intensivt planeringsarbete i syfte att förbereda
den nya gymnasieskolans införande under åren 1992/93 - 1995/96. Som ett led i detta arbete
har projektet "Ny gymnasieskola i Västernorrlands län" initierats.
Projektet har haft till syfte att med utgångspunkt i riksdagens beslut om en ny
gymnasieskola genomföra en simulering för den nya gymnasieskolan i kommunerna inom
Västernorrlands län utifrån så realistiska antaganden som möjligt. Därvid har
konsekvenserna för kommunerna ur olika pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska
aspekter belysts. Särskild vikt har lagts vid
* elevvalets starkare styrning och konsekvenserna härav
* organisatoriska förutsättningar att genomföra de olika utbildningspolitiska intentionerna
i kommuner av olika storlek
* resursbehov, bl a i förhållande till dagens situation
Projektet genomförs på initiativ av Svenska Kommunförbundet i samverkan med
Kommunförbundet Västernorrland, samtliga primärkommuner och länets landsting. Genom
simuleringen bör kommunerna kunna få bättre grepp om olika planeringsförutsättningar:
elevönskemål, resurskrav avseende lokaler, utrustning och olika slags lärartjänster samt
egen ekonomiskt rationell och för övrigt lämplig
gymnasieorganisation i respektive kommun och samverkan över kommungränser.
I bifogade slutrapport från projektet presenteras resultatet av projektarbetet. Ett exemplar av
slutrapporten översänds härmed till styrelsen för utbildningen. Det är vår förhoppning att
rapporten skall kunna utgöra ett intressant underlag för planeringsarbetet också i andra
kommuner och inspirera till studier i den egna kommunens förutsättningar av olika slag.
Ytterligare exemplar av rapporten kan beställas från Kerstin Hedén, tfn 08-772 46 34, pris 80
kronor exkl moms och frakt.
Inom projektet har tidigare utgivits delrapporten "Så väljer eleverna", resultatet av ett
provval till den nya gymnasieskolan (jfr cirkulär 1992:4). Priset för båda rapporterna är 120
kronor exkl moms och frakt.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Allmän kommunalpolitik
Sektionen för ungdoms- och vuxenutbildning
Bertil Andersson
Peter Holmberg

