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Datum

2015-05-29

Avtal för samarbete och samverkan inom reg¡on
Samverkan Sydost
S 1 Må¡ och syfte
Detta avtal grundar sig på en gemensam strävan ftir
kommuner/gymnasiefürbund att tillsammans stärka och utveckla hela
samverkansområdet till att vara en attraktiv gymnasieregion där eleverna
erbjuds utbildning av hög kvalitet.
Samverkans-/samarbetsavtalet syftar till att:
ge fiirutsättningar für gemensamma utvecklingsinsatser inom en rad
områden
ge eleverna ökade möjligheter att tillgodose forstahandsval avseende
skola och progrrtm
elevema fritt kan söka de utbildningar som under $ 3 erbjuds inom
samverkansområdet och bli mottagna som fürstahandssökande i
enlighet med gãillande lagstiftning
gemensamt utveckla och stödja utbildningar som bedöms strategiskt
viktiga für regionens utveckling
optimera resursanväindningen och öka kostnadseffektiviteten i
gymnasieskolan
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$ 2 Avtalspartner
Avtalsparter åir Kalma¡sunds gymnasiefürbund (Borgholm, Kalmar,
Mörbylånga och Torsås kommuner), och kommunerna Emmaboda,
Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oloßtröm, Oskarshamn, Ronneby,
Tingsryd och Växjö.

S 3 Utb¡ldn¡ngar
Med utbildningar avses i detta avtal foljande utbildningar i samtliga
kommuner inom Samverkan Sydost:
1. Gymnasieskolornas nationella program och inriktningar samt
särskilda varianter
2. Gymnasieskolans introduktionsprogram (Lessebo undantas)
3. G¡rrnnasiesärskolans nationella program
4. Gymnasiesärskolans individuella pro gram (Lessebo undantas)
För elever i behov av extra ordinära stödinsatser, träffas överenskommelser
utifrån elevens behov och fnirutsättningar.
En preliminär utbildningsforteckning upprättas årligen, senast den I
september året füre kommande läsår.
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$ 4 lnnehåll och omfattning
Detta avtal innehåller och omfattar filljande:

o
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Samrådsmodell
Ekonomiska villkor och fÌirutsättningar
Antagning

Utbildningamaskvalitet
Information/marknadsforing
Gemensammautvecklingsområden
Uppfoljning och utvärdering
Öwiga avtal
Giltighetstid

$ 5 Samrådsmodell
Syftet med samrådsmodellen är att skapa tillfiillen
informations- och kompetensutbyte.

till dialog, samt

Modellen består av füljande delar:
lnformationsforum
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Samrådsorgan

Skolkommuner

lnformationsforum
Detta är ett gemensamt informations- och diskussionsforum dåir respektive
skolhuvudmans politiska presidium och fürvaltningschef/fürbundschef
deltar. Syftet är att ge en samlad bild av kommunernas
utbildningsorganisationer och att lyfta frågor av gemensam karaktär. En
diskussion flors kring utbud och dimensionering av
utbildningsorganisationen inom Samverkan Sydost.
Gruppen häffas 2 ggrlãr enligt ett rullande mötesschema.

Samràdsorgan
Ett samrådsorgan inrättas bestående av respektive skolkommuns
fürvaltningschef/ftirbundschef eller den som denne utser i sitt ställe. Förslag
till åtgåirder ska lämnas efter koncensus till respektive skolkommun ftir
eventuella beslut. Ordftirande utses årligen inom gruppen. Ordfüranden
ansvarar fÌir protokoll och dokumentation.
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Datum

20t5-05-29

SAMRAD5MODELL
Eeslutsfattande nivå
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Arbetsordning
Följande frågeställningar ska lyftas i samrådsorganet:
Utbildningsutbudet for nästkommande läsår diskuteras
samrådsorganet

-

i

-

Samrådsorganetanalyserar, årligen, skolkommunernas
dimensionering efrer elevernas prelimin?ira val

-

Samrådsorganet informeras om de dimensioneringsjusteringar som
giorts med anledning av elevernas om- och nyval

-

Samrådsorganet ska ha kännedom om det preliminära

utbildningsutbudet nästkommande läsår senast den

I april

Varje âr foreslås samrådsorganet att folja upp:
Avtaletstillåimpning
Elevströmmarna
Antaltillgodoseddafürstahandsval
Elevfüråindringar under läsåret
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$ 6 Ekonomiska villkor och förutsättningar
De ekonomiska forhållandena mellan ingående kommuner regleras under
denna rubrik.
lnterkommunala ersättn¡ngar
Överenskommelse om interkommunala ersättningar utgör en del av
samverkansavtalet. En årlig sammanställning av programkostnadema

i

medlemskommunerna tas fram.
Resor och inackordering
Elevs hemkommun svarar für kostnaden für resor mellan bostad och skola
ell er eventuell inackordering.

Hev ibehov av särskilt stöd
Vid behov av särskild undervisning och/eller elewårdsinsatser, t ex
elevassistent, ska överenskommelse träffas mellan andordnar- och
hemkommun.
Försäkring
Hemkommunen tecknar olycksfallsfiirsäkring och anordnarkommen tecknar
ansvarsftirsäkring.

$ 7 Antagning
Antagningen kan vara organiserad på olika sätt genom olika typer av
samarbetsavtal. Beslut om antagning fattas av respektive anordnande
skolkommun.

S

I Utb¡ldningarnas

kvalitet

Växjö, Karlskrona och Kalmarsunds gymnasiefiirbund ingår i
kvalitetsnätverket 3KV, som även omfattar Kristianstads kommun.
Nätverket har en gemensam modell fÌir uppfoljning och utvärdring av
gymnasieutbildningamas kvalitet. Övriga kommuner inom
Àamverkansområdet erbjuds att delta i enkäten om elevernas attityder till sin
skola/utbildning m.m. som genomfürs under årskurs två, samt att ta del av
uppfioljnings- och utvärderingsarbetet inom 3 KV'
De kommuner som ingår i nätverket ska bland annat folja upp:
Elevemas uppfattning av studier och arbetsmiljö' En
attitydundersökning görs en gång om året under vårterminen.
undersökningen administreras av Kalmarsunds gymnasieforbund.
Andel elever med yrkesexamen respektive högskolefärberedande
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$ 9 Information/marknadsföring
Den information och marknadsfiiring som görs ska byggapå fakta och vara
saklig. Kommunerna och kommunalforbundet har ett gemensamt ansvar fiir
information till elever och füräldrar samt övriga berörda om de utbildningar
som avses i avtalet.

$ 10 Gemensamme utvecklingsområden
Följande områden kan vara aktuella samarbetsområden for två eller flera av
de ingående skolkommunerna:
Utvecklagemensammarektorsnätverk.
Kompetensutvecklingfürolikapersonalgrupper.
Särskilda gemensamma utbildningsinsatsningar frrregionen,
exonpelvis Teknik- och Vårdcollege.
Gemensamantagningsorganisation.
Elevernas trivsel och inflytande.
Sökandebild infür kommande läsår.
Bevakning av ett brett utbildningsutbud finns inom
samverkansområdet.
Andel elever med yrkesexamen och högskolefürberedande examen
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1l övriga

avtal

Detta avtal ersätter avtal från 2013-12-29 inom Samverkan Sydost. Avtal
utöver Samverkan Sydost redovisas av respektive part ådigen.

$ r2 Giltighetstid
Avtalet avser verksamheten från och med 2015-05-29. Avtalet gäller
tillsvidare. Eventuell uppsägning görs med en framfürhållning på minst 12
månader.

Om part beslutar att frånträda avtalet ska hemkommunen fullfülja
betalningsansvaret ftir elev som påbörjat och ñrllftiljer utbildning i
anordnarkommunen.
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Kalmar 2A15-05-29

Underskrift av parterna inom Samverkan Sydost
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