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Kommunledningsförvaltningen

Avsiktsförklaring Skolstaden Skara
§ 1 Parter
Skara kommun, Västra Götalandsregionen och Olinsgymnasiet
§ 2 Avsikt
Mellan parterna har följande avsiktsförklaring träffats som innebär att parterna
ska verka för att genomföra följande:
-

Se ovanstående parter som komplement och inte konkurrenter i syfte att
ge eleverna i Skaras gymnasieskolor bästa möjliga förutsättningar.

-

Verka för att hitta möjliga samarbetsområden mellan skolor och mellan
huvudmän i syfte att nå en högre måluppfyllelse.

-

Skapa forum på skolledarnivå i syfte att utveckla samverkan över tid.

§ 3 Syfte och bakgrund
Skara har sedan lång tid tillbaka en tradition av utbildning på olika nivåer.
Begreppet ”Skolstaden Skara” har funnits i olika former sedan början av 1900talet. Idag är Skaras roll som skolstad inte lika tydlig, trots att det erbjuds ett brett
utbildningsutbud på gymnasial nivå. En kommunal gymnasieskola, två av
regionens naturbruksskolor samt en fristående gymnasieskola är idag verksamma
inom kommunens geografiska område. Inriktningarna på dessa skolor är olika
men det finns många delar där samverkan kan utveckla Skolstaden Skara och
våra elevers möjlighet till högre måluppfyllelse. Både vad avser
gymnasiegemensamma ämnen men också i andra delar såsom exempelvis
avslutningar, profiler, förhållningssätt, studentorganisationer, traditioner med
mera.
Med elevernas bästa i fokus skulle ett närmare samarbete mellan ovan nämnda
aktörer gynna lärandet, öka valmöjligheterna samt stärka banden mellan skolorna
och därigenom också stärka Skara som skolstad.
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§ 4 Giltighet
Denna avsiktsförklaring gäller intill dess att annat avtal upprättats alternativt att
den sägs upp.
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