
 

 

Protokoll fört vid möte för rektorer IM-nätverk 

Tid: 2018-05-04, kl 09.00-11.00 
 
Plats: Vadsbogymnasiet, Mariestad 
 
Deltagare:  Tomas Edlund, Skara 
 Maria Bring, Hjo 
 Marie Persson, Töreboda 
 Petra Björk, Skövde 
 Carina Bertilsson, Lidköping 
 Maria Andersson, Gullspång 
 Birgitta Vallin, Mariestad 
 
 

1. Birgitta hälsade välkommen till Mariestad och dagens möte. 
 

2. Vi gick laget runt för att få en bild av aktuellt läge. 
 

Lidköping har f n 320 elever varav 220 studerar på språkintroduktion. Carina har ansvar för 
IM samt KAA. Asylsökande kommer att få börja nationella program på samma villkor som 
andra elever.  Det är aktuellt för max 10. 
Kurser kommer att startas inom YRK, VO, BF och RL. 
 
Karlsborg har 34 elever inskrivna, 3 på IA och övriga på språkintroduktion. Antalet har 
minskat kraftigt under det senaste året, däremot märks en ökning av SFI-elever. Kommunen 
erbjuder 11 grundskoleämnen + vissa distanslösningar via Hermods. Kommunen har sagt nej 
till asylsökande som söker nationella program. 
 
Skövde har f n 250 elever. Erbjuder alla ämnen förutom moderna språk. En stor utmaning är 
att få ett fungerande schema. Antalet svenska elever ökar. Kommunen har fattat 1-årigt 
beslut ang asylsökandes fortsättning på nationella program. 
 
Skara har tappat många elever under det senaste året, vilket beror på stängda boenden i 
kommunen. Det har medfört att två personal är varslade om uppsägning. Fler elever skrivs ut 
än in. F n finns 112 elever. Köper estetiska ämnen från grundskolan. Behöriga asylsökande får 
börja nationellt program under förutsättning att de gör det i Skara. Det är lugnt på skolan 
mycket tack vare det goda samarbete som finns med två ungdomspoliser som ofta besöker 
eleverna. 
 
Töreboda har 90 elever. Erbjuder alla ämnen utom musik. Samverkar mycket med VUX. Fyller 
också upp platser på 4-veckorskurser YRK som köpts upp av Ung Arena. Kommer att 2019 



starta YRK-intro kök+bageri.  Prognosen är att det blir 130 elever till hösten. Kommer att 
starta SSP-projekt (skola+soc+polis) till hösten. I kommunen finns stora sociala problem. 
 
Mariestad har f n ca 130 elever, vilket förväntas minskas då Gullspång startar egen 
språkintroduktion. Språkintroduktion grupperas efter kunskaper i SVA och på tre olika nivåer. 
Kommer ev att testa att ha supermentor för att avlasta lärare. 
Den största utmaningen är den stora frånvaro som vissa elever har. 
 
Gullspång kommer att starta upp språkintroduktion till hösten. Det är projekt som kommer 
att utvärderas om två år. Räknar med 15-20 elever än så länge råder oklarhet om 
rektorsskapet. 
 
 

3. Vi går igenom den uppdragsbeskrivning för ”IM-nätverket Skaraborg” som vi fått av 
skolcheferna. Maria Andersson tar med våra synpunkter till gruppen. Vi önskar 
nedanstående skrivning under Uppdrag: 
 
Att verka för ett utvecklat samarbete mellan IM-rektorer i Skaraborg. 

 
Att hålla sig uppdaterad om nationella riktlinjer 

 
Att sprida goda exempel och idéer mellan kommuner om hur IM kan utvecklas, exempel: 

 
• Att verka för likvärdig antagning till IM (innefattar information till elever, samverkan 

mellan SYV, dialog kring måluppfyllelse)  
• Att verka för samverkan kring likvärdigt arbete för elevers måluppfyllelse  
• Att verka för samverkan med KAA och andra organisationer i kommunerna kring projekt 

för att motverka skolavhopp 
 

Vi konstaterade under mandat och rollfördelning att alla inte kommer att få vara ordförande 
då det inte finns nationella program i alla kommuner. 

 
 
 

4. Nästa möte blir kl 09.00-12.00 den 7 sep 2018 på de la Gardiegymnasiet i Lidköping. 
 

Antecknat av 
 
Birgitta Vallin 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


