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Minnesanteckningar Styrgruppsmöte för SYV-nätverket i 

Skaraborg 2021-09-10 

Möte via Teams kl. 8.30-11.30  

Deltagare: Anneli Alm, Ann Bjärnsund, Anna Sandén, Louise Gidlund, 

Kerstin Johansson, Åsa Malmgren, Frida Mellström, Lotta Svensson, Petra 

Eriksson 

 

Nuläge/uppstart/PRAO/APL 

Lidköping gymnasiet: Mycket smittspårning, vissa klasser har fått gått 

hem. Om tre är smittade i klassen så får hela klassen gå hem. Eleverna 

vaccineras på skolan. Tydligt från ledningen att eleverna ska vara fysiskt i 

skolan om de är friska. PRAON på grundskolan ställs in i höst. 

 

Skara gymnasiet: Alla är på plats nu. Följer samma som De la Gardie 

ovan. Eleverna vaccineras på skolan. PRAO blir först till våren, inte i höst. 

Samarbete med Ungt företagande pågår under hösten. 

 

Tidaholm gymnasiet: Alla elever på plats. Smittspårning pågår. Ingen 

vaccination på skolan. PRAO ska genomföras på grundskolan och APL så 

gott det går. Tydligt att eleverna ska vara på plats.  

 

Grästorp grund: Klarat sig utan smitta. PRAO ska genomföras i höst v. 39. 

Arbetsplatserna tar emot elever, lite svårare inom Vård- och omsorg. Åk 9 

har PRAO v. 47 som ersätter tidigare förlorad PRAO. 

 

Lidköping VUX: Öppnar upp för studenter 1 oktober. Vaccinerat studenter 

på Campus. 

 

Falköping gymnasiet: Inte så många hemma. Skolan har vaccinerat 

elever. Alla vill inte vaccinera sig. PRAON ska genomföras i höst på 

grundskolan. 

 

Falköping VUX: Stegvis återgång för personal. Mycket arbete kring de nya 

vux-reglerna. 

 

Götene grund: Ställt in PRAON i höst, börjat planera för en alternativ 

PRAO. Enstaka fall av Corona på grundskolan. 

 

Skövde gymnasiet: Vaccination på Västerhöjd. I vissa klasser har många 

varit borta, även personal. En del lärare kör även digitalundervisning. Inte 

en helt enkel övergång. Frågan är om man ska erbjuda båda delarna, en 

del väljer då att inte åka till skolan. PRAO ska genomföras under hösten.  
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Resurspengar till skolorna och hur pandemin påverkat 

vägledningen. 

Tidaholm gymnasiet: Upplever till viss del vägledningsbrist, eleverna tar 

inte till sig lika bra via film och skriftlig information.  

 

Falköping gymnasiet: Upplever tvärtom, har haft fler vägledningssamtal. 

Nått vissa elever lättare. 

 

Skara gymnasiet: Vissa elever har varit mer tillgängliga. Åk 1 gymnasiet 

har inte haft PRAO, vilket märks. Ingen koppling till yrkeslivet. Skolan ska 

göra extra insatser.  

 

Grästorp grund: Ställt sig frågan om pandemi-vägledningen påverkat 

elevernas gymnasieval. Åsa gjorde undersökning i maj. De flesta eleverna 

var säkra på sitt val.  

 

Lidköping gymnasiet: Har haft färre omval. Anställt resurslärare för 

pengarna. Behöver fler lärare, men det går inte att få tag på. 

 

Falköping VUX: Fler elever behöver vägledning som gått ut gymnasiet 

med studiebevis. En annan grupp som söker vägledning är vuxna som 

förlorat sina jobb eller är permitterade.  

 

Götene grund: Eleverna har tappat i betyg via den digitala 

undervisningen. Frågan är om eleverna hinner att återhämta sig till 

slutbetygen i åk 9. 

 

Skövde gymnasiet: Ger mycket extra studiestöd efter skoltid. 

Pensionerade duktiga lärare jobbar med detta. 

 

Sammanfattningsvis så har den digitala vägledningen lett till fler 

vägledningssamtal. Viktigt med de individuella samtalen, når fler via de 

digitala verktygen. 

 

 

Uppföljning från arbetsgrupper 

SYV Grundskolan: Önskan om att tydliggöra vad som ingår i SYV-

uppdraget. Det spretar väldigt mycket. De undrar om SYV-styrgruppen 

kan ta fram en gemensam arbetsbeskrivning för Skaraborg. Det kan bli 

svårt eftersom varje kommun har sin egen uppdragsbeskrivning. 

 

SYV Gymnasiet: Nästa träff 22 oktober i Mariestad 9-12. Äter lunch 

tillsammans. 
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SYV VUX: Fortsatta diskussioner kring nya VUX. Administrativt arbete med 

antagningen tar stor del av SYV:s arbetstid, behöver lägga mer tid på 

vägledningssamtal.  

 

Info antagningskansliet 

Antalet sena omval ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det har 

funnits en ny e-tjänst för sena omval. Eleverna måste ha fullständigt 

BankID för att kunna använda tjänsten. Swedbank ger inte fullständigt 

BankID till ungdomar, men föräldrarna kan begära detta. 

 

Fullföljda studier deltar – Susanne Sandgren och Camilla Lindberg 
De har samlat in goda exempel samt utmaningar kring fullföljda studier 

och sammanställt vad som kommit fram i dialogmöten under våren 2021. 
 

Det finns även en regional grupp ”Kraftsamling fullföljda studier” där 49 
kommuner är med från Västra Götaland.  

 
”Fullföljda studier” vill vara med på stora nätverksträffen för SYV och vill 

få inspel om hur de ska lägga upp kommande dialogmöte. 
 

Förslag är att fokusera på Samverkan skola – arbetsliv. 

Inspel från styrgruppen: 
• Knyt an undervisningen till arbetslivet. Väva in det lokala 

näringslivet. I projektform.  

 
• Utveckla branschråd och programråd. Eleverna ska vara 

anställningsbara när de har gått ett yrkesprogram. Finns ingen 
praktik idag på högskoleförberedande program, vore önskvärt. 

 
• UF Skaraborg och Swedbank ”Framtidskoll” jobbar mycket med 

matchning, kommer gärna ut på skolorna. UF har material att 
arbeta med i skolan. 

 
• Hur jobbar vi med gruppen obehöriga elever, elever som saknar 

många betyg och inte är motiverade. KAA viktiga här och att det 
finns vägledning. Önskar ett mer flexibelt samarbete mellan 

gymnasiet och VUX. Frågan måste lyftas till VUX-rektorer. Finns fint 
arbete mellan gymnasiet och Folkhögskolorna. Måste ibland finns 

andra alternativ än gymnasiet.  
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Uppdragsbeskrivning SYV 

Går igenom på målen 1 – 3 och lyfter bl a: 

• Samverka med nätverken. Ev. bjuda in IM-representanter till stora 

nätverksträffen.  

• Punkten ”Gemensam plan för kompetensutveckling SYV 2020-2023” 

har vi inte berört ännu.  

• SSA arbetet pågår ut i kommunerna. 

 

 

Planering av höstens SYV-träff 12/11 ca 09.00-15.00 

• Fullföljda studier ska delta med dialogmöte 

• Önskar föreläsning av Sara Nordström som skrivit boken 

”Framtidsval börjar i klassrummet”.  En bok som tar upp många bra 

exempel och tips på hur vi kan utveckla arbetet som SYV i 

klassrummet men också tips och metoder i det enskilda 

vägledningssamtalet. Petra kollar upp om hon finns tillgänglig 

12/11. 

• Vill träffas fysiskt, vi får vara beredda att ställa om till digitalt. Ann 

kontrollerar om aulan i stadshuset Skara är ledig. Anna ser om 

konsertsalen i Falköping är ledig. 

 

 

Nya rapporter 

Tips om rapporten ”Övergången mellan gymnasiet och VUX” – Skolverket 

har skrivit en mycket intressant rapport enligt Anneli. 

Länk till rapporten: getFile - Skolverket 

  

 

Övriga aktuella frågor 

Länsstudiedagen kommer att genomföras 29 november. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.skolverket.se/getFile?file=7786

