
  

 
 
 
 

 

 
 

DISTANSMÖTE IM-NÄTVERKET 16 OKTOBER-20 

1. Välkommen  
2. Avstämning deltagare  

Jonas Wåhlberg, Petra Björk, Daniel Ekman, Ci Olofsson, Susanne Schiller Harvey, Anna Dahlson, 
Malin Ohlsson, Harald Lundkvist, Fredrik Lindström, Ann-Cathrine Gunnerek, Frida Jolsgård, Sara 
Holm, Maria Bring 

 

Kort presentation av deltagarna. 

3. Föregående protokoll  

 

4. Mötesplanering framöver  

• 4 december förhoppningsvis på plats i Skövde om alla får åka över kommungränserna. 
Nätverksträff mellan Vux och IM. 

• Våren -21 

Januari 

Mars 

Maj 

Presidiet bestämmer tider och skickar ut 

• Planering inför hösten-21 genomförs under våren -21 för att få till en bra och genomtänkt 
dag och förhoppningsvis har vi då möjlighet att få samlas irl. Vi ser att det är viktigt med de 
gemensamma dagarna för att få ett bredare kollegialt lärande.  

Gemensam K-dag diskuteras och Im-nätverket har tidigare diskuteras vara måndag v.48 som en 
gemensam K-dag för hela Skaraborg. Önskemålet är att måndag vecka 48 ska ligga fast för att alla 
kommuner ska ha en satt gemensam dag inom Skaraborg. Oavsett om det är en gemensam dag på 
skaraborgsnivå eller egen enhet. 

Jonas, Petra, Anna, Malin är presidiet. 

5. K-dag till våren? 



  

 
 
 
 

 

 
 

  

6. Måldokumentet  

Jonas går igenom måldokumentets syfte och uppdrag. Dokumentet hittas under filer i teamet. 

Mål 1 – främst yrkesintroduktion och till viss del imv på yrkesprogrammen. Även samverkan med 
Vux. 

7. Samverkan med Vux  

Jonas har haft mejlkontakt med vuxnätverket (Sandra) Hur får vi till en bra samverkan mellan de två 
enheterna vux-gy. Olika lösningar finns, och behövs, för olika kommuner. Många bra erfarenheter i 
vux-nätverket som kan appliceras på im-nätverket. 

Vilka steg och vilka delar ska samverkas? 

Det är viktigt med samverkan då det är tydligt att många elever går från IM till Vux. Dra nytta av Vux 
bra lösningar över hela skaraborgsområdet. 
 
Vi kan se att i de kommuner där enheterna ingår i samma nämnd och ligger i samma byggnad så under 
lättar det betydligt när samverkan ska ske. 

Många frågor som söker svar 

• Vad blir de första stegen i en ökad samverkan?  
På vilken nivå ska vi jobba med frågan?  
Hur jobbar vi med de elever som är för gamla för att gå vidare till gymnasiet och måste gå till 
Vux?  
Elever som hamnar i kläm då de är klara på IM men inte kan gå till Vux. 
Hur får vi fler yrkesplatser på Vux för att kunna köpa platser till IM? 
Hur jobba bort att elever som hoppar av IM och hamnar hos KAA och därigenom hamnar 
på IM igen? 

8. IMV/IMY inför 2021 

Inför kommunernas programorganisation. Vad kommer att vara sökbart? Var är vi i frågan kring 
sökbara grupplatser för imv och imy?  

Falköping – sökbara platser på både imv och imy för första gången, verkstad 3*10 platser.   

Lidköping m fl – imv/platser över blir sökbara, imy/även här platser över blir sökbara. Öppnar upp 
för sök meddelar platser sedan. 

Frida- Skaraborg har ej ett allsidigt utbud av sökbara platser. Främst på högskoleförberedande 
program. Hur gör vi fler sökbara platser tillgängliga för hela Skaraborg? 



  

 
 
 
 

 

 
 

Imv på teknisk funkar om det finns ett bra stöd. Svårt att få tydliga svar från program vad som krävs 
för att klara utbildningen.  

Mycket samordning är på gång inom Skaraborg eventuellt kommer likriktning upplevas, nu formuleras 
ett skarpt uppdrag igen för att titta på dimensionering för IM. Lärcentrum och andra kluster inom 
Skaraborg hänger ihop, den politiska viljan hela Skaraborg som ett enda lärcentrum. Ambitionen att 
hjälpas åt i hela Skaraborg finns. 

Åter igen blir behovet av samverkan med Vux tydligt för att få ett bra utbud och styrka i 
utbildningarna.  

9. IMprove (Sara)  

Genomgång av PPT. 

10. Lösningar utanför standardramen (fråga från några av er) 
Flyttas till nästa gång. 

Vad ska vi erbjuda för lösningar? 
Vad ska IM erbjuda och vad ska soc erbjuda? 
Samverkan mellan skola, integration och socialtjänst, hur kan det fungera? 

 

11. Avslutning 

Påplatsmöte i Skövde med eventuell lunch. Presidiet tar upp detta och återkommer. 

 

 


