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  Till media och andra berörda  
 
 
 
Tingsryds kommuns gymnasieskola, Wasaskolans framtid kommer under  
det närmaste halvåret att utredas. Vad som dock redan nu är klart är att  
barn- och fritidsprogrammet, industriprogrammet och samhällsprogrammet 
kommer att starta till hösten 2011. Detta kommer även att innebära att elithock-
eyprogrammet inte är hotat utan kommer finnas kvar som planerat.  
 
Idag erbjuder Wasaskolan; Barn- och fritidsprogram, ekonomiprogram, industriprogram,  
samhällsvetenskapligt program, teknikprogram, vård- och omsorgsprogram samt ett  
introduktionsprogram. Wasaskolan håller en hög kvalitet på undervisningen med hög  
lärartäthet, bra kunskapsresultat som också resulterar i en stor andel behöriga till  
universitet/högskola. Alla elever får en egen dator vilket möjliggör modern pedagogik  
och ett arbetssätt som ligger i tiden. På skolan går det totalt 251 elever 
 

- Gymnasieskolorna är ständigt konkurrensutsatta och elevantalet är självfallet  
avgörande för hur Wasaskolans framtid kommer att se ut. Vi hade gärna sett att  
ännu fler ungdomar ville söka till vårt fina gymnasium som vi vet har en hög status.  
Vi är många som gärna ser att våra ungdomar även fortsättningsvis har möjlighet att 
genomföra sin utbildning i Tingsryd. Nu kommer vi under det närmaste  
halvåret att arbeta igenom och undersöka hur Wasaskolans framtid ska se ut, vi  
kommer att göra allt vi kan och vända på varenda sten för att försöka hitta en hållbar 
framtid. Vi kommer bland annat att se över om det till och med är möjligt att starta  
upp andra gymnasieutbildningar än de som redan finns, program som efterfrågas av 
ungdomarna, säger Arne Karlsson, kommunalråd, Tingsryds kommun 

 
Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 maj kommer det att tas beslut om 
exakt vilka program som kommer att vara kvar. Helt klart är dock att industriprogrammet  
kommer att genomföras som planerat, likaså kommer de som har sökt barn- och fritids-
programmet och samhällsprogrammet att kunna genomföra sina utbildningar. Detta kommer 
även att innebära att elithockeyprogrammet inte är hotat utan kommer finnas kvar som planerat. 
Även andra program som haft många sökande kommer att starta till hösten. 
 
De program med ett mycket lågt antal sökande kommer däremot att ifrågasättas innan beslut tas 
om de ska finnas kvar till läsåret 2011/2012. 
 
Parallellt kommer ett arbete att startas upp för att utreda Wasaskolans långsiktiga framtid. Detta 
arbete syftar bland annat till att ligga som grund inför planering av läsåret 2012/2013.  
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