
 

 

 

 
 

 

Möte gymnasienätverk Skaraborg 
Fredag 4 september kl. 8.30-11.00 
Genomförs digitalt via Teams: 

Anslut till Microsoft Teams-möte 

Läs mer om Teams | Mötesalternativ  
 
 
 
Dagordning: 

1. Välkomna 

Ansv: Magnus Thilén (tf för Petra Björk) 

Anteckn: Bengt Stenhammar 

Deltagare: Ove Brodin, Frida Jolsgård, Torbjörn Karlsson, Erik Eriksson, Daniel Larsson, 

André Essebro 

 
2. Uppstart av läsåret 

- upplägg av verksamheten  

- arbetsmiljö och riskbedömning 

Diskussion kring plan B vid eventuellt lokalt utbrott. Avstämningar regelbundet med 

lärarnas arbetssituation. 

- kollektivtrafik (André) 

Genomgång per skola av uppstarten. 

Skövde (Västerhöjd), Lidköping och Falköping kör växelvis distansundervisning med År 

2 och 3 elever. Falköping funderar även på att ta med År 1 elever. Ingen av de övriga 

skolorna har distansundervisning 

 
3. Fortsättning av läsåret 

Öppet hus diskuterades - Utöka tidsperioden, digitala informationer samt mellanting 

Fredag 20200925 görs en avstämning kring öppet hus kl 13.00 

 

 

DE LA GARDIEGYMNASIET 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUyZjU5NjgtMzkzNy00ZTQxLThmYjAtNDhjMDA4NDc3OTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228bbccf63-1365-4761-b9a0-bfc8cf0bbfb8%22%2c%22Oid%22%3a%220f5e0d7e-6607-42dd-a98c-7d5124ba2271%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=0f5e0d7e-6607-42dd-a98c-7d5124ba2271&tenantId=8bbccf63-1365-4761-b9a0-bfc8cf0bbfb8&threadId=19_meeting_NjUyZjU5NjgtMzkzNy00ZTQxLThmYjAtNDhjMDA4NDc3OTEx@thread.v2&messageId=0&language=sv-SE


 

 

 

4. Läget IMV/ IMyrk 

Bifogar: Statistik grupp IMV 2017-2020 

Frida informerade om läget via antagning grupp (antagninskanliet). Antalet antagna 

IMV elever är 89 st. Vi hade 92 platser och 207 behöriga IMV elever (inkl yrkes IMV). 

Viss förvirring kring IMV och placeringar p g a individuella antagningar som inte 

kommunicerats till antagningskansliet. Frida får i uppgift att ta fram en 

kommunikationsplan till nästa år vad gäller antagning IMV-elever.  

Förfarandet kring ansökan: Nationellt program som första hands val, därefter IMV-

program som andra hands val. Magnus rapporterade om att han erhållit signaler kring 

att IMV elever antagna till NA har det tufft. IMY Lidköping fungerar bra. 

Frida upplevde att gruppantagningen IMV har  för stor diskrepans mellam antal IMV-

elever ocha antal erbjudna IMV-platser. 

 
5. Information från antagningskansliet 

Diskussion kring dimensionering – Frida anser att vi är på gränsen i år vad gäller 

platser. Det blev en stor skillnad i år  på behörighetsnivån mellan HT19 betyg och 

VT20 betyg. Corona effekt? 

Frida informerade även om en personuppgiftsincident där man upptäkt en bugg i 

systemet (utan e-post kunder person efterfråga lösenord och få upp den i 

webbläsaren). Felet är nu åtgärdat. 

Vidare informerade Frida om att det fylldes på med många behöriga elever sent. 

Blev några elever som hamnade utanför Utbildning Skaraborg p g a platsbrist. 

Många elever har fått sitt 2:a handsval. De byter sällan till sitt 1:a handsval när 

antagningskanlsiet erbjuder dem plats. 

 
6. Uppdraget från skolcheferna  

 
Utveckla IMV och IMY, Gemensam plan 2020 samt dimensionering (alla samt    

IMV/IMY).  

Ny prislista förväntas spikas 20200911 av KSO. Diskussion kring dimensionering. Vill 

inte ha ”Stockholms perspektiv”. 

20201009 kl 13-14 Stjernqvist pratar om den statliga utredningens resultat. Vi 

förväntas bli inbjudna till denna. 

Mötet 20201009 kl 8.30 -12 (Skövde är värd) kommer ha fokus på insatser runt 

Corona och framtida dimensionering. 

 



 

 

 

 
7. Kompensatoriska insatser (Magnus) 

Magnus informerade om riktad granskning från Skolinspektionen kring 

kompensatoriska insatser. Lidköping har avsatt 5% av sin budget till dessa insatser. 

Huvudmannen fick kritik av Skolinspektionen kring utvärdering av insatsen. 

Exempelvis; Hur resurerna fördelas, uppföljning av detta och vad ser man för 

skillnader på gruppnivå? Dvs varför gör huvudmannen insatsen på redovisat sätt och 

vad ser huvudmannen för effekter på gruppnivå. 

Ingen annan skola ger stöd på gruppnivå, utan ger individanpassat stöd utifrån 

professionsbedömning. 

 

8. Övriga frågor 

Erik hade en övrig fråga kring 16 åring som skriver sin folkbokföringsadress i en annan 

kommun än där vårdnadshavare bor och på så sätt får rätt till förstahands antagning. 

Erik hade kollat med Skatteverket att barn under 18 år ska bo hos vårdnadshavare. 

Frida fick i uppgift att ta med sig frågan till andra antagningsenheter och reda i den. 

 
 
 
 
 

 
 


