
Dagordning gymnasienätverk 2022-03-18 

 

1. Föregående anteckningar 
Inga kommentarer, läggs till handlingarna. 

 

2. Uppföljning av skolchefsuppdrag. André rapporterar 
André är tills vidare ensam skolchefsrepresentant, fler tillkommer efter pågående 

skolchefstillsättningar i några kommuner. 

Inget uppdaterat uppdrag. Frågan om obehöriga elever/IM hos direktionen - mer 

konkreta åtgärder behövs dock enligt direktionen. 

Generellt få IMV-platser, fler IMY men begränsat. 

Skara: 1-årig yrkesutbildning på gång inom handel 

Väldigt svårt att lyckas med IMV 

Tidigare insatser behövs med andra upplägg redan från åk. 7 

 

3. Beslutspunkt. Nätverkande under 2022 och diskussion om ev. gemensamt 

innehåll på K-dagen v48 

Implementeringen av ny läroplan och nytt sätt att betygsätta.  

Förslag: föreläsning v48 och sedan ämnesvis gruppdiskussion. Vi tar hem frågan på 

respektive hemmaplan och tar upp frågan igen på nästa möte för beslut. 

 

4. Implementeringen av ny läroplan och nytt sätt att betygsätta 
Alla är i uppstartsfasen med arbetet. 

 

5. Datum Öppet hus  
Lidköping onsdag 16/11 

Skövde onsdag 23/11 (vecka 47) 

Falköping onsdag vecka 45, 9/11 

Skara torsdag vecka 45 

Mariestad torsdag den 17/11 

Tidaholm och Vara återkommer. 

 

6. Lovskola 
Hur lägger vi upp lovskolorna? 

En utmaning att få till pga sliten personal. 

Annat upplägg: regelbunden undervisning på eftermiddagarna rullande mellan olika 

ämnen. Finansiering med skolmiljarden? 

Risk att elever inte kommer med generella åtgärder. 

Lägga ut mer timmar per vecka med ordinarie lärare. Kontinuerlig utläggning över tid. 

Obligatorisk lovskola? 

Skara testade ett år att justera läraravtalet, 40 timmar på plats, de ”extra” fem timmar var 

låsta till elevtid. Bra resultat. 

 

7. Studenten 



Mariestad: 10 juni. Ändrar upplägget och gör det mer tydligt när skoldagen är slut. 

Mösspåtagning fyra veckor innan student. 

Falköping: i stort sett tillbaka till tidigare upplägg. 

Skara: tillbaka till gammalt upplägg men behåller delar som varit bra under pandemin 

Skövde: tillbaka till tidigare upplägg, sammanhållen student 17 juni 

Tidaholm: tillbaka till traditionerna 

Lidköping: tillbaka till tidigare upplägg, klassisk studentdag, onsdag 1 juni 

Vara: tillbaka till tidigare upplägg, men med justeringar, torsdag 9 juni  

 

8. Kalendarium 23/24 
K-dag, måndag vecka 48 

 

9. Laget runt 
Skövde: Bengt slutar den 30 juni, nytt uppdrag från den 1 augusti.  

Bekymmer med hot och våld på Västerhöjd. Trygghetsvärdar, låsta skolor, id-handlingar 

och taggar. 

Ökade bekymmer även på andra skolor. 

Förslag: utbyte mellan dem som jobbar med trygghet på skolorna. 

Hur kunna få till ett bättre arbete mellan mentorer/lärare och vårdnadshavare inom 

gymnasiet? 

 

Flera ser förskjutning i ansökningar till högskoleförberedande program. 

 

Mer studievägledning behövs. 

 

10. Nästa möte 
6 maj i Vara 

9 september i Lidköping 

 

11. Övriga frågor 
Ukraina: hur lägga upp undervisningen för de elever som börjar hos oss? 

Digital undervisning med Ukraina – möjlig dellösning. 


