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Årlig rapport av arbetet med programutbudet på 
Åva gymnasium 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Årlig rapport av 

arbetet med programutbudet på Åva gymnasium, daterad  

den 22 september 2021. 

Sammanfattning 

Ett av alliansuppdragen till gymnasie- och näringslivsnämnden handlar om att 

Åva gymnasium kontinuerligt ska se över sitt programutbud så att det motsvarar 

efterfrågan från både ungdomar och arbetsmarknad. I oktober 2019 beslutade 

gymnasie- och näringslivsnämnden därför att anta en årlig aktivitetsplan 

gällande Åva gymnasiums arbete med programutbudet. I samband med detta 

beslutades också att gymnasie- och näringslivsnämnden i oktober varje år ska få 

ta del av en årsrapport som redogör för arbetet med de olika aktiviteterna.  

I rapporten redovisas bland annat statistik och reflektioner kring slutantagningen 

till Åva gymnasium inför hösten 2021 och en samlad analys görs utifrån 

tillgänglig data och information. I bilagan till rapporten redogörs mer ingående 

för hur Åva gymnasium under föregående läsår har arbetat med de olika 

aktiviteter som ingår i aktivitetsplanen och till viss del även det som finns att 

redovisa för hösten 2021. 

Ärendet 

I oktober 2019 beslutade gymnasie- och näringslivsnämnden att anta en årlig 

aktivitetsplan gällande Åva gymnasiums arbete med programutbudet. I samband 
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med detta beslutades också att gymnasie- och näringslivsnämnden i oktober varje 

år ska få ta del av en årsrapport som redogör för arbetet med de olika 

aktiviteterna. Av denna återrapportering ska även framgå hur Åva gymnasium ser 

att de kan behöva anpassa dimensionering och utbud av program, inriktningar 

och särskilda varianter. Skolans arbete med att profilera utbildningar så att de 

innehåller kurser på avancerad nivå ska också ingå i återrapporteringen. 

I rapporten Årlig rapport av arbetet med programutbudet på Åva gymnasium 

görs en samlad analys utifrån underlaget i tillhörande bilaga, tillsammans med 

bland annat statistik från slutantagningen. I bilagan ges en redogörelse för 

arbetet med de olika aktiviteter som ingår i Åva gymnasiums årliga aktivitetsplan 

avseende skolans programutbud. I enlighet med planen har skolan bland annat 

analyserat den statistik som funnits tillgänglig vad gäller preliminär antagning 

och omval samt resultaten från elevenkäten inför gymnasievalet till årskurs 9 på 

kommunala skolor i kommunen. Vidare genomförde rektorn på Åva gymnasium 

och Täbys näringslivschef i januari 2021 en dialog kring det lokala näringslivets 

behov kopplat till de program och inriktningar som finns på Åva gymnasium. När 

det gäller mässor och större sammankomster har digitala möten, när det varit 

möjligt, fungerat som ett alternativt sätt att genomföra dessa.  

Den information som skolan får genom de olika aktiviteterna i planen, 

tillsammans med antagningsstatistiken inför innevarande läsår, visar att Åva 

erbjuder program och inriktningar som eleverna är intresserade av att söka och 

att eleverna därmed blir attraktiva för arbetsgivare. Elevernas intresse kan vara 

föränderligt, men skolan bedömer att de då fångar upp sådana strömningar 

genom den analys som görs löpande under året i samband med de olika 

aktiviteterna i planen.  

Ett viktigt underlag i planeringen framåt är utredningen av efterfrågan och 

kapacitet avseende framtida programutbud på Åva gymnasium, som beslutades 

av nämnden i september 2021. Enligt detta beslut ska barn- och 

fritidsprogrammet tillsammans med den särskilda varianten musik inom 

naturprogrammet fasas ut från och med läsåret 2022/23. 

Ekonomiska överväganden 

Ärendet innebär inte några ekonomiska konsekvenser att ta hänsyn till. 
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Maria Assarsson 
Utbildningschef 

Lillemor Larsson 

Gymnasiechef 

Bilagor 

- Årlig rapport av arbetet med programutbudet på Åva gymnasium, med 

tillhörande bilaga, daterat den 22 september 2021  

Expedieras 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Gymnasiechef Lillemor Larsson 

Utredare Lena Lindegren 
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