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Information om programförändringar
inför höstterminen 2023
Hej,
Vi vill informera er om kommande programförändringar inom de kommunala
gymnasieskolorna.
Inför läsåret 2023-2024 flyttas Försäljnings- och serviceprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet
till Ebersteinska gymnasiet. Nya elever som börjar årkurs 1 hösten 2023 kommer starta upp
på Ebersteinska gymnasiet. Det är i dagsläget inte klart än om hela programmet flyttar
samtidigt. Blivande årskurs 2 och 3 kommer antingen fullfölja sin studietid på Kungsgård
eller flytta med till Ebersteinska. Besked kommer ges under november månad 2022.
Programmets innehåll och upplägg kommer inte att förändras i och med flytten. Bakgrunden
till förändringen är dels att eleverna idag studerar i lokaler som ligger avsides från
Kungsgårds huvudbyggnad och därmed inte har tillgång till gemensamma uppehållsytor och
café på ett bra sätt. I och med en flytt får eleverna tillgång till nyrenoverade och moderna
lokaler på Eber och blir en del av gemenskapen på hela skolan.
Förändringen görs även för att programmet ska kunna få en nära samverkan med
Försäljnings- och serviceprogrammet på Norrköpings Lärlingsgymnasium som driver
utbildningen i lärlingsform och som flyttar till G-huset, nära Eber. Flytten ger också
möjligheter för programmet att samverka mer med Ekonomiprogrammet på Eber, vilket är ett
strävansmål både i Norrköpings kommun och nationellt från Skolverkets sida. Det finns en
vinst i att samlokalisera yrkesutbildningarna och öka samverkan mellan utbildningarna och
branschen.
Programförändringen syftar också till att anpassa gymnasiets organisation till rådande
demografi och sökbild, samt att uppnå en ekonomi i balans. Det finns många skolor och
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gymnasieutbildningar i Norrköping, men inte tillräckligt med elever för att fylla alla
utbildningsplatser. Det leder till att vissa program inte har fulla grupper, vilket i sin tur leder
till ett ekonomiskt underskott. Programförändringen på Försäljning- och serviceprogrammet
är en av flera åtgärder som Utbildningskontoret i Norrköpings kommun genomför, på uppdrag
av Utbildningsnämnden, för att vända den ekonomiska utvecklingen.
Vi förstår om den här förändringen skapar frågor hos dig som elev. Nedan har vi samlat några
frågor och svar. Om du har andra frågor är du välkommen att ta med dem till det
informationsmöte som du kommer att bli inbjuden till längre fram under höstterminen 2022,
eller ta kontakt med rektor på Kungsgårdsgymnasiet.

Med vänlig hälsning
Cecilia Gleisner, rektor Kungsgårdsgymnasiet

Frågor och svar
Kommer hela utbildningen flyttas eller går åk 2 och 3 kvar på Kungsgård och tar
studenten där?
Det är inte klart än. Blivande årskurs 2 och 3 kommer antingen fullfölja sin studietid på
Kungsgård eller flytta med till Ebersteinska till höstterminen 2023. Besked kommer ges under
november månad 2022.
Vad är Eber för sorts skola?
Eber ligger på Linköpingsvägen 6 i Norrköping och är en skola med lång tradition av
utbildning och undervisningen. På skolan finns högskoleförberedande utbildningar som till
exempel Ekonomi, Natur, Samhäll och Teknik. Skolan har också en yrkesutbildning inom
Vård- och omsorg samt Introduktionsprogram. Skolan har nyrenoverade lokaler, skolbibliotek
och ett trevligt café, där det serveras fika, smörgåsar, lättare luncher m.m. På skolan finns ett
elevhälsoteam där skolsköterska, kurator, studie-och yrkesvägledare, rektor och speciallärare
även ingår. Varje dag arbetar de för att eleverna ska känna sig trygga och må bra.
Av eleverna beskrivs Eber som en familjär skola med trygg miljö och bra gemenskap.
Eleverna lyfter även fram lärarnas engagemang och långa erfarenhet av undervisning. Totalt
går cirka 600 elever på Ebersteinska gymnasiet.
Kommer upplägget på utbildningen att förändras?
Nej, programmets innehåll och upplägg kommer inte att förändras i och med flytten. Ett
närmare samarbete med den lärlingsförlagda FS-utbildningen blir dock möjligt. Även närmare
samarbete med Ekonomiprogrammet kommer kunna genomföras, något som både
Norrköpings kommun och Skolverket uppmuntrar. APL fortsätter som vanligt.

