
Minnesanteckningar styrgruppsmöte för SYV-nätverket i 

Skaraborg 2022-11-14  

Möte Tegelbruket kl. 08.30-12.00 

Deltagare: Anneli Alm, Ann Bjärnsund, Emma Davidsson, Petra Eriksson, Louise 

Gidlund, Frida Johansen, Åsa Malmgren, Erik Mannikoff Petersson, Anna Sandén, 

Lotta Svensson 

 

Utvärdering av nätverksträff 21/10 
Det var en positiv dag i sin helhet. Fin miljö i Vara konserthus. SYV mycket nöjda 
och inspirerade av föreläsaren Joakim Cao. Föreläsaren Tobias Forsell som 

pratade om ”hemmasittare” var intressant, men gav tyvärr inga verktyg. Det kan 
vara svårt att ge verktyg eftersom det handlar om att möta varje elev 

individuellt. Det finns fortfarande en önskan från SYV-Vux om annat innehåll på 
träffarna, även om styrgruppen upplever att innehållet passar alla. 
 

SYV önskar få mer arbetsmarknadskunskap på nästa träff. Det finns även önskan 
om att få information kring kartläggning på Vux för validering. Den informationen 

får tas inom Vux-gruppen, det är en specifik fråga för Vux. 

 

Nätverksträff vt-23 

Styrgruppen vill satsa på arbetsmarknadskunskap på nästa nätverksträff.  

Förslag på innehåll: 

• Arbetsmarknadskunskap.se 

• Bjuda in arbetsförmedlingen för arbetsmarknadsprognos 

• Arbetsförmedlingen och hur de stöttar ungdomar med 
funktionsnedsättningar  

• Bjuda in branscher: IT (nätverkstekniker & programmerare), hotell och 

turism, restaurang, Visita 

Vi frågar Catarina Carlehed, kompetensförsörjningsstrateg, Skaraborgs 

Kommunalförbund om hon kan hjälpa till med kontakter till branscher. 

Förslag på datum: 21/4 eller 28/4 
Plats: Lidköping 

 
 

Nuläge kring gymnasieval, prao, APL m.m. 
Vara Grund: Vägledningssamtal med eleverna kring gymnasieval. Skuggningar 

och öppet hus. Planering för vårens PRAO.  

Grästorp Grund: Genomfört yrkesmässa. Vägledningssamtalen med åk 9. 

Processtöd i att arbeta med arbetslivskunskap från förskoleklass-åk 9. 

Skövde Gy: Ute i klasser och förbereder för besök ”Kunskap och framtid”. Pratar 

med åk 3 om efter gymnasiet. Börjat med valinformation. Anordnar 

gymnasiemässa på Arena Skövde 16/11. 

Falköping Gy: Ser att många elever saknar kunskap för att klara av språkval. 

Tidholm Gy: Fokus på IM-elever just nu.  

 



 

Skola Samverkan Arbetsliv  

Lidköping: Det finns ingen SSA-plan eller SSA-grupp. 

Skara: Det finns en SSA-grupp med engagerade personer.  

Skövde: Det finns en ambitiös SSA-plan och ska nu inventera i arbetslagen vad 

som görs. Planen bör brytas ned för att bli konkret. 

Grästorp: Det finns inget forum för SSA. Praon och Yrkesmässan är det som är 

kopplat till företagen. 

Tidholm: Det finns en SYV-plan som är kopplad till konkret innehåll, ex. IM ska 

ha PRAO och åk 3 gymnasiet ska ha en ”skuggdag”. Det finns ett SSA-råd. 

Vara: Det finns en ambitiös SSA-plan. Planen bör utvecklas. På väg att göra en 

”Slättas framtidkväll” (Industrinatta). Samhällsbyggnadschefen är en drivande 

kraft inom SSA. Rektorerna har fullt upp med annat än SSA. 

Gullspång: Kommunen har nu anställt en näringslivsstrateg, kontakt ska tas för 

att starta upp SSA-grupp. 

Falköping: Det pågår ett arbete med SSA-plan. Planen har nu gått ut på remiss. 

 

Uppföljning från arbetsgrupper 

Vux: 

• Presenterade ”Framtidskortet” – digitala kortlekar som kan användas i 

vägledningsprocessen. Läs mer: Detta är Framtidskortet | Framtidskortet 

• Vid nästa Vux-träff ska någon ny representant bjudas in till styrgruppen.  

Gymnasiet:  
 

• Finns det en gemensam rutin för om eleverna ska välja bort 
grundläggande grundskolebehörighet? Valet gör eleven i åk 1 på 
gymnasiet. Frågan bollas vidare till gymnasienätverket.  

• Kan gymnasiet få se var eleverna hamnar när elever byter gymnasieskola 
efter skolstart? Det går inte via antagningssystemet, men däremot går det 

att se vilken skola eleven går på via IKE/KAA-systemet. 
• Pratade om att arbetsförmedlingen har en kontakt för elever med NPF-

diagnoser.  

• Diskuterade kring modersmål. 
  

Grundskolan: 
  

• Pratade kring PRAO och riskbedömningar. Olika vem som skriver under 

riskbedömningen, ibland SYV, ibland rektor.  
• De små kommunerna i Skaraborg använder inte Praktikverktyget. Det 

krävs mycket resurs för att kunna använda verktyget. Skulle någon kunna 
anställas centralt för flera kommuner funderar nätverket?  

 

 
 

 
 

https://framtidskortet.se/detta-ar-framtidskortet/


Övrigt 

Edlevo är ett nytt administrativt system som införts i flera kommuner, där man 
bl.a. skapar studieplaner. Hur fungerar det och vem har behörighet att ändra i 

studieplanen? SYV har nu endast läsrättigheter. Bra och rättssäkert för eleven att 
endast administratören kan göra ändringar tycker SYV. 

 
 
Kommande styrgruppsmöten  

Vi ses måndag 20/2 och måndag 22/5 kl. 08.30-12.00.  
Möteslokal: Tegelbruket? Regionens hus? 


