
Möte gymnasienätverk Skaraborg fredagen den 9 oktober 2020 

(Genomfördes digitalt via Teams) 

Deltagare: Mikael Wendt (tf ordf. för Bengt Stenhammar), Daniel Larsson (anteckningar), Ove 

Brodin, Hans Persson, Torbjörn Karlsson, Erik Eriksson, André Essebro, Magnus Thilén och Petra 

Björk 

 

1. Välkomna och kort presentationsrunda. 

2. Föregående anteckningar lades till handlingarna. 

3. Diskussion kring åtgärder som respektive huvudman, skola gjort/gör med anledning av Covid-

19:  

De la Gardiegymnasiet och Västerhöjd bedriver distansundervisning varannan vecka för åk 2 

och åk 3. Respektive nämnd har beslutat att dessa enheter skall ha skolförlagd undervisning 

from v 45. Övriga enheter i samverkansområdet har skolförlagd undervisning. Undantag för 

skolförlagd undervisning förekommer då personal har symptom och undervisar eleverna 

genom distans. Problemområden som samtliga enheter redogjorde för var skollunchen, 

skolskjutsar och att elever i vissa situationer slappnar av och därmed inte alltid följer de 

riktlinjer som är framtagna. Vårt uppdrag består mycket i att påminna och att hålla i och hålla 

ut. 

4. K-dag HT-21. Mötet beslutade att arrangera en nätverksdag måndagen den 29/11. Under 

nästa ordinarie möte diskuterar vi organisation och upplägg för denna dag. Nämnden i 

Skövde behöver besluta om att flytta K-dagen till den 29/11 från nuvarande 1/12. 

5. Öppet hus. Alla skolor förutom Västerhöjd och Kavelbro har för avsikt att arrangera 

informationskvällar för åk 9 elever. Skövde planerar för en digital lösning där deltagarna kan 

vara aktiva genom chattfunktioner. Många av skolorna kommer parallellt att erbjuda digitala 

filmer och liknande. Mötet var överens om att inbjudan till dessa kvällar enbart riktar sig till 

nuvarande åk 9 och att de får möjlighet att ta med sig en vårdnadshavare. Vi kommer därför 

att bjuda in till ”Informationskväll åk 9” och inte Öppet hus. Följande tider kommer 

informationskväll att erbjudas: 

Mariestad: 3 kvällar (v 49 eller v 50) 

Lidköping: 4 kvällar v 49 

Skara: 2 kvällar i v 46 

Skövde: Digital i V48 

Vara: 2 kvällar V?? 

Falköping: 2 kvällar v50 

Tidaholm 2 kvällar (v 49?) 

6. Nästa möte. 27/11 på Rudbecksgymnasiet alternativt Teams. Första mötet i vår beslutades 

till den 5/2 på De la Gardiegymansiet eller via Teams. 

7. Framtida dimensionering. Mötet konstaterade att vi de senaste åren lyckats med att anpassa 

antalet platser så att många utbildningar är fulla. Det ser vi som ett utslag av god samverkan 

inom Utbildning Skaraborg. Utmaning: Hur ska vi som region kunna dimensionera utifrån 

behov om inte fristående huvudmän ingår i den planeringen? Vi har ännu inget uppdrag från 

skolchefsgruppen rörande dimensionering. 

 

Vid anteckningarna Daniel Larsson 


