
Dagordning gymnasienätverk den 10 september kl. 8.30-12.00 

Ordförande: Andre Essebro 

Sekreterare: Petra Björk 

Deltagare: Andre Essebro, Erik Eriksson, Magnus Thilén, Torbjörn Karlsson, Daniel Larsson, Petra 

Björk, Bengt Stenhammar, Hans Persson, Frida Jolsgård,   

Inbjudna deltagare: Se nedanstående under resp. punkt. 

 

- Allmän avstämning inkl. höstens skolstart 

Överlag en lugn och fin skolstart. Personalen är i princip fullvaccinerade vilket skapat en trygghet hos 

individen som märks i verksamheten. Söktrycket varierar, vissa program sticker ut på vissa skolor. 

Högre frånvaro på eleverna än ett vanligt år pga. de restriktioner som finns. Utbildning Skaraborg ser 

att valet av skola är viktigare för eleverna än valet av program. Det har funnits luft i systemet när det 

gäller omval och byten har skett i samma omfattning likt tidigare år. 

- Kl. 9.00 Fullföljda studier Skaraborg 2.0 

Se powerpoint från Susanne Sandgren och Camilla Lindberg. 

- Kl. 9.30 Tilläggsuppdrag obehöriga elever – skolcheferna Harald Lundqvist, Maria Appelgren 

och Anneli Alm deltar på denna punkt. 

Se powerpoint från skolcheferna. 

Ett uppdrag ges kring nedanstående frågeställning för gymnasiechefsgruppen att arbeta vidare med: 

Vilka hinder och möjligheter ser vi för att få obehöriga elever vidare mot anställning eller fortsatta 

studier? Tänk utanför boxen. Skapa en önskelista. Presentera förslag på aktiviteter och prissätt dem. 

Punkta upp.  

Nytt möte bokas den digitalt den 22 oktober kl.08.30 för att arbeta vidare med denna fråga. Frida, 

Andre och Petra förarbetar frågeställningar inför detta möte. Ordförandeskapet kvarstår på Andre, 

sekreterare önskas Frida och som backup Petra. 

Ett förslag förväntas levereras den 12 november på gymnasienätverksträffen, då deltar 

skolchefsgruppsrepresentanterna igen.  

- Kaffe 

Gott      

- Coronafrågor  

o Hantering av nuvarande rekommendationer/restriktioner 

Tillförsikt…inväntar nya direktiv och följer de rekommendationer som är och som kommer. Viss 

återhållsamhet med storsamlingar kommer fortsättningsvis att ske på skolorna. Nyttja de möten 

digitalt där de faktiskt varit en framgångsfaktor. 

 Inga ”hybridlektioner” genomförs. Undervisning ska ske på plats, att då erbjuda både digital lektion 

och lektion i klassrummet är inte aktuellt. Eleverna ska inte ”lockas” av att stanna hemma utan deras 



utbildning ska ske på skolan. Dessutom blir arbetsbelastningen på lärarna inte hanterbar om detta 

ska erbjudas. Vid sjukdom på personal kan distansundervisning ske för eleverna. 

o Öppet hus 

Möjlighet att erbjuda fysiska möten öppnas nu upp så ”normala” öppet hus är det vi planerar för.  

- Läsårstider (fråga från Erik) 

Planering pågår, få har fattat beslut i frågan.  Det lutar åt att studentveckan blir gemensam men att 

skolstart och jullov skiljer sig åt. Några startar v.32 men har då ett längre jullov jämfört med dem som 

väljer att börja v.33 med personalen. När tiderna är beslutade, lägg in dem i vårt team så har vi koll 

på läget. 

- Nätverksdagen den 29 november 

Detaljplanering av dagen sker den 22 oktober, då skapas även inbjudan m.m. Varje skola ansvarar för 

att skapa digitala diskussionsrum för de ämnen/program de ansvarar för och skicka länken till Frida 

som skapar en gemensam sida på Utbildning Skaraborg för dagen. Ange även en kontaktperson med 

telefon/mail uppgifter till varje ämne/program. 

- Övriga frågor 

o Införskaffande av Red Lockerud – Magnus  

Diskussion kring om detta är skolans uppdrag också….Lidköping, Skara och Tidaholm har haft uppe 

det till diskussion via elever och/eller politik. Ingen skolan har i dagsläget valt att införskaffa detta. 

o Fråga från skolcheferna (Hur hantera program som får väldigt få elever?) – André 

Här kom även frågan upp om de datum vi har att förhålla oss till när det gäller gymnasieval och 

omvalsperiod. Är de definitiva eller står dörren på glänt efter det? Avtalet gäller men dörrar står på 

glänt blev svaret…Viktigt att våra Studie och yrkesvägledare vägleder rätt och har goda kunskaper 

inom detta. Frida tar med sig denna fråga till dem. 

 

 

 


