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Övergripande för varje nämnd alternativt ett Kf-mål.
Varje nämnd skall i samband med delårsbokslut och årsbokslut redovisa hur de arbetat med de handikappolitiska programmet.
27 Gymnasieutbildning
Kommunfullmäktiges
målområden

Nämndens mål

Tillsammans med Bromangymnasiet arbeta
för att minska antalet avhopp från
utbildningen och verka för att elever som
genomför en gymnasieutbildning med
godkända betyg på normal studietid, skall
öka år från år
Bibehålla en positiv
befolkningsutveckling
med målet att antalet
medborgare ska öka
med minst 1 % under
åren 2009 - 2011

Förvaltningen
Strategi / handlingsplan /
aktiviteter
• Gymnasieelevernas
studieresultat och avslutade
gymnasiestudier
• Kartlägga studieresultat och
vidarestudier för eleverna
vid IV-programmet.

Verkställare

Av de elever som går ut grundskolan och
skrivs in på IV-programmet ska 80 % nå
kunskaper för behörighet till ett nationellt
gymnasieprogram
•
•
Aktivt arbeta för landskapsövergripande
utbildningslösningar

•
•

•
Alla elever som avslutar studier vid
särgymnasiet ska erbjudas en individuell
planering

Delta i arbetet med att
utveckla ett Teknikcollege
Delta i arbetet med att
utveckla ett Vårdcollege
Delta i arbetet med att
utveckla
Yrkeshögskola
Hälsingland
Utveckla
samverkansområdet för
Hälsingeutbildning
ekonomisk förening
Under elevens sista läsår
kontaktas elev och dennes
kontaktperson för att planera Berörd rektor
för framtiden utifrån elevens
behov och kompetens.

Uppföljning /
rapportering

Delårsrapport 2

Resultat/Prognos
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28 Vuxenutbildningen
Kommunfullmäktiges
målområden

Nämndens mål

Vuxenutbildningen skall i bred samverkan
med andra aktörer arbeta för att tillgodose
invånarnas behov av kompetensutveckling
för att på så vis bidra till utveckling och
tillväxt i Nordanstigs Kommun.

Bibehålla en positiv
befolkningsutveckling
med målet att antalet
medborgare ska öka
med minst 1 % under
åren 2009 - 2011

Vuxenutbildningen skall genom olika typer
av stöd och vägledning arbeta för en
minskad social snedrekrytering till högre
studier samt aktivt medverka till att bryta
könsbundna utbildningsval
Under 2009 skall vuxenutbildningen ha varit i
kontakt med 10 av kommunens företag i
syfte att diskutera samverkansmöjligheter
Av de invandrare som anlänt via
kommunens flyktingmottagning ska 100 %
uppnå B-nivå inom ett år från
inskrivningsdatum hos utbildningsanordnaren
(Liknade mål för Uk för barn??)

Förvaltningen
Strategi / handlingsplan /
aktiviteter
• Aktivt arbeta för
landskapsövergripande
utbildningslösningar, bla
genom att:
• Delta i arbete med att
utveckla Yrkeshögskola
Hälsingland
• Utveckla
samverkansområdet för
Hälsingeutbildning
ekon.förening

Bla arbeta för att män i större
utsträckning söker högre studier

Verkställare

Uppföljning /
rapportering

Delårsrapport 2
Årsredovisning

Resultat/Prognos

