
 

Gymnasienätverk Utbildning Skaraborg 23 november 2018 
 
Plats: Gymnasium Skövde, Kavelbro 

Tid: 23 november kl. 08.30-12.00 

Deltagare: Bengt Stenhammar, Birgitta Vallin, Daniel Larsson, Harald Lundqvist, Petra Björk, 

Magnus Thilén, Jonny Palmkvist, Peter Ström.  

 

 

Dagordning och minnesanteckningar  
 

1. Välkommen och presentation 

 

2. Genomgång av föregående protokoll 

-Datoravtalet är nu granskat och självrisken kommer att tas bort även i Skövdes avtal.  

 

3. Nätverksdag (Kvalitet i undervisningen) 25 november 2019 

 

- Samtliga är nöjda med valet av ämnesfokus. Digitalisering ska färgas in. 

- Inga friskolor kommer att bjudas in den här gången. Jonny Palmkvist informerar friskolorna 

om detta.  

- Gemensamt beslut att även elevhälsa och SYV också ska bjudas in till denna nätverksdag. 

- Varje skola ombesörjer och löser uppdraget gällande nätverksdagen – mat, lokaler, 

organisation och upplägg. Ingen fördelning vad gäller kostnader för dagen och inbjudan bör 

skickas ut under våren 2019.  

- Ska det skapas ett forum med all information och anmälningsmöjligheter? 

- Vi använder oss i första hand av våra egna förstelärare innan externa föreläsare ev. tas in.  

- Tills nästa möte den 8 februari har samtliga skolor tittat igenom upplägg och fördelning så 

inget har missats.  

- Fördelning ämne: 

Skara  IM Ekonomiska 

ämnen 

Moderna 

språk 

   

Skövde BA EE IN RL VF NO Gysär 

Mariestad VO Matematik Teknik/dataämnen     

Falköping Idrott Estetiska 

ämnen 

     

Lidköping HA HT HV Engelska Svenska/SVA   

Tidaholm SO FT      

Vara BF Elevhälsa SYV     

 

 

4. Elin Axelsson – lärarassistentutbildning på Campus Lidköping 

 

- Ettårig utbildning med stort söktryck. 280 sökande till 40 platser senast. Stort behov av LIA-

platser.  

- CSN-berättigad utbildning 

- Utbildningarna får endast fortsätta ifall det bedöms vara ett bristyrke och där det saknas ett 

uttalat behov av kompetens. Utvärderas efter två år.  

- Undervisningen är förlagd i Vänersborg, men mycket sker via Skype.  

- Varje utbildning på Campus Lidköping har en ledningsgrupp med majoritet av person från 

branschen, vilka även är med i hela utbildningsprocessen samt examinerar.  



- Ca 80 % av eleverna går vidare till aktuellt arbete inom sex månader, 50 % hos den 

arbetsgivare där man utförde sin praktik.  

- Medelåldern för utbildningens sökande är 39 år – flertalet blir intresserade att studera till 

lärare efteråt.  

- Frågeställningar: kommer lärarna uppdrag att förändras med en lärarassistent? 

Utvecklingsmöjlighet för våra lärare? Blir resultatet mer stöd för eleven än för själva läraren? 

 

5. Frida Jolsgård – Nya programinriktat val (IMV) 

 

- Påminnelse om att använda blanketten för hantering av elever utanför kommunen.  

 

- IMV (programinriktat val):  

 

• Förändringarna gäller nu både yrkes- och högskoleförberedande program. Samma 

behörighetskrav och det skall vara ett sökbart allsidigt utbud.  

• Hemkommunen svarar för att samtliga elever som är behöriga har möjlighet att söka 

(tolkningsbart och många agerar olika).  

• Senast 15 april – varje kommun ska presentera antalet platser de kan erbjuda samt 

program. (Skolchefsmöte 14 december 2019). 

- Frågeställningar:  

• Känsla av att IM-elever flyttas mellan kommuner istället? Kan vara en fara ifall man inte 

är större kommuner som Skövde eller Lidköping. Hur många av dessa elever kommer att 

klara studierna med fullständiga betyg?  

• En fara kan vara att skolorna medvetet eller nödvändigt minskar utbudet och platser för att 

”komma undan” detta.  

• Extra stöd och extra anpassningar som krävas i större utsträckning och bli oerhört 

kostsamt. De skolor som tar emot elever kommer behöva extra pengar – elevpengen 

kommer ej att vara tillräcklig.  

• Ett bra samarbete med SYV-gruppen kommer vara avgörande så att guidningen från åk 9 

görs ”rätt” så eleverna riktas till att själva ”välja rätt”.  

• Stänger vi ute behöriga? 

 

- Nya möjligheter till uppehållstillstånd  

• Information finns publicerad på Utbildning Skaraborg.  

• Smidigare arbetsgång och bättre beslutsprocess i år.  

 

6. Övriga frågor 

- IM (fråga från fg möte):  

• Skara önskar samverkan och samarbete även gällande IM och inte endast ”lätta” program. 

Hur får vi dem vidare? Hur ska vi satsa? Ett förslag är att eleven alltid behöver ett år i 

hemkommunen för att sedan hitta en sluss/väg till rätt kommun. 

• Vara: Viktigt att inte ”frakta” eleverna – de har önskemål om att inte behöva lämna sin 

hemkommun.  

- Yrkesbyrån:  

• En grundpott av det statliga bidraget samt en lika stor del från kommunen läggs samman. 

En styrgrupp bestämmer sedan vilka utbildningar som ska hållas inom sfären som kallas 

yrkesbyrån. En väg till arbetslivet då man inte tror eleven kommer kunna fullfölja ett 

nationellt program.  

• Fritt sök till dessa utbildningar – urval görs av en egen antagningsenhet.  

• Mycket lärlingsverksamhet – kräver välmotiverade elever. IM-elever är huvudgrupper för 

detta koncept.  

 

 

 



- Nationella prov:  

• Vilka gör endast de obligatoriska proven? Vilka fortsätter att göra alla? = Olika från olika 

skolor, men majoriteten fortsätter göra proven, inte endast obligatoriska. Rektor beslutar 

på varje skola för sin inre organisation.  

• Tanken är att ”glädjebetyg” ska försvinna helt. Dock påverkar lärarbristen och sätter stor 

press på eleven att prestera just denna specifika dag.  

 

- Tjänstefördelning:  

Diskussion om vilka modeller som används i de olika kommunerna för lärarnas 

tjänstefördelning.  

 

7. Nästa möte 
8 februari i Mariestad.  

 

Protokolljusterare för dagens möte: Petra Björk.  

 

 

Minnesanteckningar förda av: 

Jennie Johansson 

Enhetssamordnare, Gymnasium Skövde 

 

 

 

 

 

 


