
 
 
 
Träff Gymnasienätverk Utbildning Skaraborg 2018-04-26 
 
De la Gardiegymnasiet, Lidköping 
 
Deltagare: Torbjörn Karlsson Falköping, Maria Lans Skara, Daniel Larsson Tidaholm, 
Birgitta Vallin Mariestad, Erik Eriksson Skövde, Fredrik Hasselplan Skövde och Magnus Thilén 
Lidköping. Från skolchefsgruppen Yvonne Kjell Vara. 
 
Ärenden 
 
Laget runt 
Diskussion kring personalförsörjning. 
 
Läge inrymning och säkerhet 
Vadsbo: Har varit oroligt och delvis stängda entréer 
Lagman: Ihopbyggt med konserthuset och AMB. 
De la Gardie: Information till all personal, ev elever 
Ålleberg: Handlingsplan med fokus på agerande i samarbete med polis m.fl.. 
Skövde: Har nya riktlinjer på gång. 
 
Öppenhet och information gäller generellt. 
Svårt att låsa skolan helt. 
 
 
GDPR- hur påverkar det våra verksamheter 
Genomgång av register genomförs i alla kommuner. 
 
Ansökan om utgivningsbevis. 
Görs hos myndigheten för press, radio & TV. 
www.mprt.se 
 
 
IKT- hur är läget för respektive skola 
Digitalisering i allmänhet och programmering i synnerhet. 
Skövde: Programmering via högskolan för matematiklärare, ett mer allmänt spår för övriga. 
               Läggs ut på k-dagar. 
Rudbeck: Kör internutbildning programmering på k-dagar, APT m.m.. 
Katedral: Upplägg ej klart, finns lärare i programmering. 
Ålleberg: Två pedagoger håller i programmeringsutbildning. 
Vadsbo: Upplägg ej klart, mattelärarna på gång. 
De la Gardie: utbildning programmering inom det kollegiala lärandet 
Vara: centraliserat via IT-strateg. 

http://www.mprt.se/


 
IKT-pedagoger på skolorna? 
Katedral: har ej i nuläget, tittar över organisation, några förstelärare har uppdrag 
Skövde: nyttjar resurs från förvaltningen ev kan det bli anställning på skolan, förstelärare 
Rudbeck: förstelärare som får nedsättning kommande läsår 
Ålleberg: Förstelärare, utvecklingsledare och datapedagog centralt             
Vadsbo: förstelärare med del av tjänst avsatt för IKT, nya förstelärare skall ha ett tänk 
               kring digitalisering. 
De la Gardie: 12 st IKT-utvecklare utan nedsättning. 
 
Asylsökande ungdomar över 18 år och behöriga 
Skövde: beslut om att ta emot på platser efter rektors beslut 
Vara: samma som Skövde 
Lidköping: man får söka på samma villkor som övriga behöriga 
Falköping: samma som Lidköping 
Tidaholm: samma som Lidköping 
Mariestad: ej klart men troligtvis samma som Lidköping 
Skara: ej klart 
 
Samspel gymnasienätverk och skolchefsgrupp 
Synka mötena. Mötestider skolchefsgrupp 21/9, 18-19/10, 9/11 och 14/12. 
Behöver klargöras vem som är representant från skolchefsgruppen. 
Till kommande möte gymnasienätverk gå genom senaste protokoll från skolchefsgruppen. 
 
Nästa möte  
Fredag 14/9 kl.08.30-12.00 på Katedralskolan Skara. 

- Nätverksdagen 2019, förslag på orter och program/ämnen 
 
Fredag 23/11 kl 08.30-12.00 på Kavelbrogymnasiet Skövde 
 
 
 
Antecknat av Magnus Thilén 
 
 

 
 
 
 


