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     Utkast 2016-03-09 

      

UPPDRAGSBESKRIVNING för Gymnasienätverket Skaraborg 
 

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Samverkan 

utgår ifrån Måldokument Skaraborg. Det övergripande syftet är att ge invånarna i Skaraborg 

en kvalitativt god utbildning som gör Skaraborg till en attraktiv region att studera, arbeta och 

leva i. Elevens bästa och ökad måluppfyllelse ska vara i fokus i alla beslut. 

 

Syfte 

 Samverka kring implementeringen av Måldokument Skaraborg 

 

 Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna arbeta för att 

skapa ett likvärdigt mottagande av nyanlända i alla Skaraborgs 15 kommuner. I detta 

arbete igår även att kunna erbjuda kvalitativ studiehandledning på modersmålet för 

nyanlända elever. 

 

 Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna arbeta för att 

fler elever når en högre måluppfyllelse, går vidare till högre utbildning och genom 

detta blir attraktiva på arbetsmarknaden. 

 

 Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna arbeta för en 

skola baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet där skolnära forskning 

är ett naturligt inslag. 

 

 Genom ökad samverkan mellan kommunerna skapa bättre förutsättningar för att 

kunna tillgodose gymnasieverksamhetens framtida behov av välutbildad personal. 

 

 Genom ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna arbeta för att 

optimera samarbetet mellan utbildning och arbetsliv i Skaraborg. 

 

 

 

 

 

 



                  

Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a • Tel 0500-49 72 00 • Fax 0500-41 26 25 
E-post info@skaraborg.se • Webb www.skaraborg.se 
 

 

Uppdrag 

Att verka för samsyn, samverkan och samagerande med interna och externa aktörer. 

Att samordna insatser inom kompetensutveckling. 

Att diskutera tillgång och efterfrågan av personal inom olika yrkeskategorier. 

Att sprida goda exempel på insatser och aktiviteter inom gymnasieskolan. 

Att genomföra uppdrag från skolchefsgruppen. 

Att initiera frågeställningar till skolchefsgruppen. 

 

Mandat och Rollfördelning  

Ordförande  
Marie-Louise Brage, Skövde 

 leder möten,  

 ansvarig för återkoppling till skolchefsgruppen och förvaltningschefsrepresentant,   

 representerar gymnasienätverket i olika sammanhang,  
 

Väljs inom gruppen för ett läsår i taget. Den ort som innehar ordförandeskapet har samma 

läsår ansvar för gemensam Länsstudiedag. 

 

Sekreterare 

Från aktuell skola som är värd. 

 huvudansvarig för minnesanteckningar,  

 skickar ut kallelser,  
 
Kommunrepresentanter 
Gymnasichef, Skara  
Rektor, Mariestad  
Rektor, Tibro  
Rektor, Vara  
Gymnasiechef, Falköping  
Rektor, Töreboda  
Rektor, Tidaholm  
Gymnasiechef, Lidköping  
Rektor, Skövde (2 st representanter) 

 

Nätverket 

Samverka för att utveckla/ nå syften enligt uppdragsbeskrivningen, skolchefsgruppen ger 

nätverket mandat att besluta i operativa frågor, hur arbetet och processen ska ske inom 

nätverket. 
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Skolchefsrepresentant 

Elisabeth Jansson, Lidköping  

Ansvarig för dialog mellan nätverk och skolchefsgrupp, ansvara för löpande information och 

beslutsärenden mellan nätverk och skolchefsgrupp,  

Skolchefsgruppen 
Ge och följa upp uppdrag till nätverket, besluta i strategiska och ekonomiska frågor 
 
 
 
Uppdrag 2016 
 
Rektors ansvar för att kvalitetssäkra verksamheten utifrån styrdokumenten. 
Omvärldsbevakning. 
Arrangera Länsstudiedag.  
Se över möjligheter till samordning inom kompetensutveckling.  
Uppmuntra till nätverk mellan rektorer och förstelärare. 
 
Diskussion kring: 

- Rutiner för överlämning av elever från grundskolan 
- Riktlinjer för uppföljning av elevers studiesituation mellan kommuner  
- Riktlinjer kring information och marknadsföring 

 

 

Möten 

4 - 5 möten/år, halvdag  

Förutsättningar 

- Hög representation 
- God dialog mellan skolchefsgrupp och gymnasienätverk 
- Möjliggöra återkoppling i hemkommunen 
 


