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Projektet Kursutformad gymnasieskola 
Inom ramen för sina huvuduppgifter inom skolområdet, kommunal intresse-
bevakning och utvecklingsarbete, bedriver Svenska Kommunförbundet un-
der 1994 och 1995 projektet ”Kursutformad gymnasieskola”. Projektet har 
delvis paraplykaraktär och täcker många aktiviteter i samband med genom-
förandet av den nya gymnasieskolan men främst som framgår av namnet 
utvecklingen mot en mer kursutformad gymnasieskola. 

En delrapport från projektet som speglar verksamheten under 1994 och de 
första månaderna under 1995 biläggs detta cirkulär. I skriften ges bl a en be-
skrivning av de olika aktiviteterna under projektet samt en aktuell rapport av 
läget i landets kommuner vad avser kursutformning. Delrapporten över-
sändes i ett exemplar till såväl styrelsen för gymnasieskolan, som till samtliga 
gymnasieskolor i landet. Ytterligare exemplar kan i begränsad upplaga 
beställas från Svenska Kommunförbundet. 

Inom projektets ram har frågan om schemaläggning för en kursutformad 
gymnasieskola ägnats stor uppmärksamhet, bl a i form av en konferensserie 
och en skrift på samma tema. I skriften  ”Schemaläggning i en kursutformad 
gymnasieskola” har ett antal skolledare utifrån sina egna erfarenheter av 
schemaläggningsprocessen belyst ett antal olika områden vid schema-
läggningen. 
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I samband med reformeringen av det svenska utbildningsväsendet har 
Kommunförbundet uppmärksammat lokalförsörjning och lokalutformning. I 
skriften ”Lokaler för den nya gymnasieskolan” presenteras ett antal nyupp-
förda och nyligen ombyggda gymnasieskolor. Där förs även en diskussion 
om lokalbehov, lokalutnyttjande samt konsekvenser av en mer kursutformad 
gymnasieskola ur lokal synvinkel. 

De tre ovan angivna skrifter kan beställas från: 

Svenska Kommunförbundet, Sektionen för skola och barnomsorg, Kerstin 
Hedén, 188 82  Stockholm, fax nr 08-772 47 17. 

Kostnaden är 100 kronor per skrift, vid beställning av fem exemplar eller 
flera av samma skrift är priset 75 kronor/styck.  
Använd gärna bifogade beställningsblankett för att posta eller faxa din 
beställning. 

Svenska Kommunförbundet vill slutligen rikta ett tack till alla kommuner 
och gymnasieskolor för de besök och kontakter som förekommit under 
projekttiden, inkluderande den omfattande enkäten. Ett tack även till de 
närmare 1 000 skolledare och lärare som deltagit i och bidragit med erfaren-
heter till de kurser och seminarier som projektet hittills anordnat.  
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