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Landstingsstyrelsen

Premier/stipendium Vård- och omsorgsprogrammet
Hälso- och sjukvårdsutskottet i Värnamo har i skrivelse till landstingsstyrelsen
föreslagit att man behöver göra en översyn av premier/stipendier som delas ut till
elever som går vård- och omsorgsprogram. Landstingsstyrelsens presidium
beslutade 1 nov 2011 att ett förslag till beslut skulle utarbetas med utskottets
förslag som utgångspunkt.
Inom länet finns det för närvarande (2012) flera utbildningsanordnare som har
vård- och omsorgsprogram. Enligt www.utbildningsinfo.se är de följande:
- Erik Dahlbergsgymnasiet, Jönköping
- Plusgymnasiet i Jönköping
- Gislaveds gymnasium
- Eksjö Gymnasium
- Gnosjöandans Kunskapscentrum, GKC
- Brinellgymnasiet, Nässjö
- Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd
- Njudungsgymnasiet, Vetlanda
- Finnvedens Gymnasium, Värnamo

Förslag till riktlinjer:


Landstinget delar ut stipendium till avgångselever vid Vård- och
omsorgsprogrammen i Jönköpings län.



Stipendiet delas ut i Landstingets namn med syfte att inspirera duktiga
elever till att använda och praktisera sina kunskaper.



Beslut om vilka elever ur respektive avgångsklass som ska tilldelas
stipendium fattas av ansvarig skolledning och lärare.



Stipendiet utdelas av ansvarig skolledning. Vid utdelningen ska det framgå
att det är ett stipendium från Landstinget i Jönköpings län.



Stipendiets summa är på 2000 kronor per avgångsklass. Stipendiet utdelas
till en elev eller delas av flera elever.



Respektive sjukvårdsområde ansvarar för att stipendierna administreras
gentemot utbildningsanordnarna/skolorna för vård- och omsorgsutbildningar
i sitt geografiska ansvarsområde.
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att fastställa föreslagna riktlinjer för utdelning av premier/stipendier.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Anders Liif
Personaldirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 62-96
Tid:

2012-05-29, kl 09:00-14:05

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Premier till vård- och omsorgsprogrammet
§ 89
Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo har i skrivelse till
Dnr
LJ2012/ landstingsstyrelsen föreslagit att en översyn behöver göras
kring utdelning av premier till vård- och omsorgsprogrammet.
684
Föreligger förslag till riktlinjer.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fastställa föreslagna riktlinjer för utdelning av
premier/stipendier.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullbergh
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

