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Ökade möjligheter att söka gymnasieprogram!
Samtliga kommuner i Stockholms län har nu tecknat nya avtal om
samverkan för kommunala gymnasieskolor i Stockholms län. De nya
avtalen ökar elevernas möjligheter ytterligare att bli mottagna på lika
villkor i samverkanskommunerna.
Ytterligare ett steg har tagits i arbetet att skapa en gemensam gymnasieregion i
Stockholms län genom att 25 av länets 26 kommuner nu har tecknat ett
gemensamt samverkansavtal inom gymnasieskolan.
- Nu öppnar vi upp fler kommunala gymnasieutbildningar för länets elever. Det
innebär en större valfrihet och ökade möjligheter för eleverna att få den
utbildning de önskar, säger ordförande i Kommunförbundet
Stockholms Läns Utbildningsberedning Henrik Kelfve (m).
Det avtal som 25 av länets kommuner, utom Stockholms stad, har ingått
omfattar alla nationella och specialutformade program vid de kommunala
gymnasieskolorna. Det individuella programmet omfattas inte av avtalet.
Avtalet innebär att alla elever som bor i någon av kommunerna som har tecknat
samverkansavtal blir mottagna som sökande i första hand, d v s på lika villkor,
till alla de nationella och specialutformade programmen som erbjuds i
samverkanskommunerna.
Förutom avtalet mellan 25 kommuner har avtal skrivits mellan Stockholms stad
och 19 kommuner i länet. De kommuner som har tecknat samverkansavtal med
Stockholms stad är: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Huddinge, Lidingö, Nacka,
Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Sundbyberg,
Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Detta
avtal exkluderar Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammen men
ger eleverna rätt att söka alla övriga nationella och specialutformade program
på lika villkor.
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