
SYV styrgruppsmöte den 19/4 2018 

 

Presentationsrunda och deltagare: 

Annelie Alm, Frida Jolsgård, Petra Eriksson, Moa Mannesson, Maria 

Wetterlid, Anna Sandén, Louise Gidlund, Maria Zell, Frida Johansen, Ann 

Bjärnsund, Lotta Svensson 

 

Välkomna till Styrgruppsmöte för SYV-nätverket i Skaraborg 19 

april  

Lidköping 08:30-11:00, 11.00-14.30 Utbyte mellan SYV-nätverk, se 

bifogad fil 

Plats: DLG, C-huset sal 2023, vi ses vid entrén 

Agenda:  

• IM-nätverk för SYV Informera om att ett nytt IM nätverk för 

rektorer. 

• Petra ny ersättare för Frida 

• Asylsökande elever - vad blev utfallet?  

• Alla kollar i sina arbetsgrupper vad man vill ha fortbildning i och 

återkoppla till den 19/4. Hitta ett bra tema. Måste upphandlas så 

bra med flera förslag. Behöver kopplas mot projektets mål. 

• Reflektion från nätverksdagen 

• Återkoppling från arbetsgrupper. 

 

IM 

IM nätverk är skapat för rektorer, första träffen har inte varit än men är 

på gång. Maria Appelgren (skolchef Mariestad) är ansvarig för detta 

nätverk. 

Arbetsgrupp för SYV på IM bör skapas. Man kan träffas någon gång per.  

Viktigt att man bjuder med IM SYV till både arbetsgrupp för grundskolan 

och gymnasiet. 

 

Antagningskansliet 

Frida Jolsgård kommer att arbeta med kommunikation på förbundet och 

lämnar över antagningskansliets arbete till Petra Eriksson. Frida kommer 

att finnas kvar som chef för antagningskansliet. Petras nummer är 0500-

49 72 43. Vid frågor mejla gärna utbilning@skaraborg.se.  

 

mailto:utbilning@skaraborg.se


Asylsökandes rätt till att söka nationellt program 

Diskussion om problematiken. Inga beslut tagna ännu. Antagningskansliet 

lägger ut information på hemsidan så fort det finns beslut. 

 

Fortbildning och laget runt från arbetsgrupper 

• Yvonne Bergmark Bröske – ”Motiverade samtal” var bra. 

• Konkreta tips och idéer på hur man arbeta med omotiverade elever. 

Hur går man vidare med dessa elever. Vilka verktyg finns. 

• Öppna upp för normkritiskt tänkande, HBTQ-frågor. 

 

Julia ska ersätta Frida om hon inte kan komma, då Frida är själv som 

grundskolerepresentant i styrgruppen. 

 

Diskussion om arbetsgrupper: 

Stående dagordning i arbetsgrupper 

• Vem antecknar från mötet 

• Information från styrgrupp SYV 

• Frågor som ska lyftas till styrgrupp SYV 

• Fortbildning och kompetensbehov 

• Laget runt 

• Nästa möte, ansvarig för sammankallade, plats och ev. tema för 

dagen 

• Övriga frågor 

 

VUX-nätverket ska träffas två gånger per år i samband med VUX 

rektorernas möte. De brukar ha tvådagarsmöten, där många deltar. 

Frida Jolsgård ansvar för att skapa samverkansyta för grundskolan och 

gymnasiet. Titta på hur VUX har gjort sin sida. 

Viktigt att cheferna över SYV är medveten om att dessa arbetsgrupper 

finns och vikten av att få tiden att arbeta med dem. 

Tänk på att även bjuda med friskolor. Tänk på att ta adresserna från 

utbildningskaraborg.se kontaktuppgifter. 

 

Nätverksträffar: 

Senaste nätverksmötet i Tidaholm: 



Var givande, gav konkreta tips och bra diskussioner. Viktigt att på 

nätverksmöte att man tar med sig underlag/frågor.  

Adobe Connection var superbra, då man kan vara med via länk. Bör tänka 

på att använda denna formen i framtiden. 

 

Innehåll nästa nätverksmöte: 

Tema skola arbetsliv (arbetsmarknad) 

• Västsvenska handelskammaren Bjarne (attitydundersökning). Hur 

väljer eleverna.  

• Arbetsförmedlingen (matchning till jobb). 

• Redovisning från Danmark och Frankrike besöket. 

• Branschråden får en kort tid att presentera sig själva (önskar mer 

om vilka möjligheter finns för SYV, vilka kontakter kan man ta, finns 

det möjligheten till praktik m.m.?) (Vad behöver en elev som 

söker?) Utbildningsvägar, löner och specifika.  

• Yrkesutbildningar från VUX. Kan förklara lite  

 

Den 15 november kommer troligen slutkonferensen för ”En skola för alla” 

äga rum. 

 

Styrgruppsmöten  

24/9 Skövde, Louise bokar lokal 08:30-12:00 

26/11 Skara, Ann bokar lokal 08:30-12:00 

 

Nätverksträff vecka 43 eller 45. 

Moa har projektpengar fram till 1 november. 

 

 


