SAK 15-10, VEDLEGG 1
Henvendelse til regionråd Hallingdal
Bakgrunn for henvendelsen er et politisk vedtak hvor det bes om et forslag til en helhetlig
langsiktig og strategisk plan for det videregående skoletilbudet i Buskerud.
Det er opprettet en administrativ arbeidsgruppe med representanter fra næringsliv,
arbeidstakerorganisasjoner, elevombud og representanter fra administrasjonen i fylkeskommunen.
Gruppa har fått følgende mandat:
Vurdere og foreslå en helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i Buskerud, - dette skal gjøres i
samarbeid med næringsliv og offentlig arbeidsliv. Planen skal understøtte regionenes behov for kunnskap og
kompetanse i både næringsliv og offentlig arbeidsliv på sikt.
Planen skal trekke opp de strategiske linjer for utviklingen av skoletilbudet, både regionalt og samlet i Buskerud.
Planen skal sikre at opplæringstilbudene som foreslås har en god kvalitet som både styrker gjennomføringen av,
og de faglige prestasjonene i opplæringen.
Arbeidsgruppen involverer regionalt næringsliv, kommunene i regionene og skolene i regionene underveis i
arbeidet med planen.

Involvering av kommunene i regionene
Som et ledd i dette tar vi derfor kontakt med regionrådene og ønsker å ha en dialog omkring
følgende tema:
Den videregående skoles tilbud til ungdom / voksne i regionen
Bredden i opplæringstilbudet til ungdom i regionen.
Regionen / kommunens eget behov for kompetanse
Opplæringen tilpasset behov i kommunens næringsliv
Bredden i opplæringstilbud til voksne (uavhengig av hvor man er bosatt)
Regionen / kommunenes samhandlingen med den / de videregående skoler i regionen.
I skolens læreplaner heter det at skolen skal være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter for
lokalsamfunnet der det knyttes nærmere kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til
lokalt arbeids- og næringsliv.
Den videregående skolen skal være en aktør i den regionale utviklingen.
Tilbudene innen videregående opplæring i Hallingdalsregionen.
I regionen driver vi 2 videregående skoler, Gol vidaregående skule og Ål vidaregående skole.
Inneværende skoleår er det ca 690 elever til sammen på begge skolene.
Til sammen tilbyr skolene et allsidig tilbud innen alle tilgjengelige utdanningsprogram for
videregående opplæring.
Gol vidaregående skule som har tilbud i design /håndverk, idrett, musikk/dans/drama,
medier/kommunikasjon, restaurant og matfag og studieforberedende utdanningsprogram.
Ål vidaregående skole som har tilbyd i bygg/anlegg, elektrofag, helse- og sosialfag, naturbruk,
allmennfaglig påbygging, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon.
Opus Hallingdal er et fylkeskommunalt voksenopplæringssenter for Hallingdal, lokalisert på Gol
Vidaregåande skule.

