
Protokoll styrgruppsmöte för SYV-nätverket 

i Skaraborg 2019-02-18  

Skaraborgs kommunalförbund, Tegelbruket kl. 8.30-12.00  

Närvarande: Frida Jolsgård, Emma Davidsson, Frida Johansen, Anna Sandén, 

Louise Gidlund, Lotta Svensson, Ann Bjärnsund, Moa Mannesson, Petra Eriksson 

 

Träff med grundskolerektorer 

Erika och Lotta från Lidköping var med på träffen med grundskolerektorer. Där 

pratade man om studie- och yrkesvägledning i det stora hela, om 

verksamhetsplaner och om hela skolans ansvar. Tio till tolv kommuner var 

representerade. Lidköping berättade om hur de arbetade, Gullspång berättade 

om hur de arbetar i lägre åldrar och även Skövde berättade om hur de arbetade. 

Lotta tycker att detta var mycket bra träff, med bra frågor och diskussioner. 

Det finns förslag på att verksamhetsplaner och timplan för studie- och 

yrkesvägledning ska bli ett lagkrav.  

Är denna form av möte något som bör fortsätta? 

 

Länsstudiedag 

Detta har varit en dag då gymnasielärare träffas. Studie- och yrkesvägledare på 

gymnasiet ska nu också ha en länsstudiedag, i år blir det i Vara. Louise Bäck 

ansvarar för dagen och hon vill få input om vad dagen ska innehålla. Interna 

föreläsare gäller före externa. Ett förslag är att ha SYV-träffen för gymnasiet på 

förmiddagen och sedan göra ett studiebesök. Ann Bjärnsund kontaktar Louise 

Bäck om förslaget. Vore bra att även bjuda in IM-SYV. Ett förslag på en 

föreläsare är Anna Borg. 

Länsstudiedagen kommer att finns på flera orter i Skaraborg för gymnasielärare 

och datum är tänkt den 25 november.  

 

Vägledning för livet 

Projektet ”Vägledning för livet” hade avslutningskonferens den 7 februari och det 

var positivt att så många deltog. Projektet avslutas den 31 mars 2019. SYV-

styrgruppen m.fl. kommer att besöka ”Jobbcirkus” i Eskilstuna 19 februari, vilket 

är en del i projektet. Externa utvärderare kommer att kontrollera om målen har 

nåtts i projektet. Utvärderarna har intervjuat skolchefer och rektorer, och det ser 

väldigt olika ut hur studie- och yrkesvägledning prioriteras. Moa ska nu skriva 

slutrapporten. Moa kommer därefter att arbeta heltid med ”En skola för alla”, 

projektet arbetar för att minska avhopp på grundskolan och gymnasiet och för 

öka fullföljda studier. Moa erbjuder att hon kan prata på nätverksträffen i höst, 

om det som berör SYV ”I en skola för alla”. 

 



Skuggning 

Ann och Petra har skuggat varandra, och de återkopplade kort om detta. De 

andra i SYV-styrgruppen är på gång att skugga varandra. 

 

Vårens Nätverksdag 

Fredag 29 mars på Katedralskolan i Skara 

Preliminärt program: 

08.30-09.00 Fika 

09.00-09.15 Hälsa välkommen och presentation av styrgruppen 

09.15-11.00 Föreläsare Kristoffer Ekman  

11.30-13.30 Lunch med diskussion 

13.30-14.00 Reflektioner från lunchdiskussionen 

14.00-15.00 Antagningskansliet informerar bl.a. om IMV 

Petra lyssnar med Lina Warnby om hon kan delta och informera kring 

Valideringsbyrån, en punkt som fanns med på förra nätverksträffen, men som 

utgick p.g.a. sjukdom. 

Frida Jolsgård stämmer av med Anneli Alm att hon leder dagen. 

Tema för dagen är omotiverade elever, positiv psykologi, hur kan vi hjälpa 

eleverna att ställa om, göra något praktisk. Louise kontaktar Kristoffer Ekman 

och ser vad han kan föreläsa om kring detta. 

Under lunchen har vi en diskussion kring det som tagits upp på föreläsningen och 

tar med två reflektioner tillbaka som redovisas för de andra. 

Kostnaden för föreläsaren lyfts hos skolchefsgruppen. Petra förbereder en 

utvärdering. 

 

Återkoppling från arbetsgrupper  

Grundskolan: 

Träffades senast i Töreboda. De hade fundering kring utbyte av 

arbetsbeskrivningar. En del SYV har arbetsbeskrivningar och en del har inte det. 

Vad är en rimlig arbetsbeskrivning. Kan frågan lyftas i skolchefsgruppen. Förslag 

är att visa SYV-årshjulet för varandra på nästa träff. Ett förslag från 

grundskolesyv är att ha Mia Lindberg som föreläsare på en kommande 

nätverksträff.  

Gymnasiet:  

Gymnasiet har inte haft vårens träff ännu, men möts den 22 mars på Uddetorp. 

 

Arbetsgrupperna träffas två gånger per år, vid behov fler gånger. 

 



SharePoint 

Vill arbetsgrupperna ha en SharePointyta? Vux har redan en. Frida Jolsgård gör 

en yta för SYV-styrgruppen som vill att testa detta.  

 

IMV 

Frida Jolsgård informerar om att det inte kommer att erbjudas IMV för grupp i 

Skaraborg. IMV går endast att söka enskilt i varje hemkommun. Hemkommunen 

ska bereda platser för de elever som vill och är behöriga för detta. IMV-platser 

erbjuds i endast i grupp hos några Friskolor på yrkesprogram.  

Hur blir det i praktiken? Det kommer att se olika ut för kommunerna. Hur blir det 

rättvist? Den 18 mars blir det en diskussion med politikerna kring IMV. 

 

Nästa styrgruppsmöte  

26 april 08.30-12.00 på Skaraborgs kommunalförbund, Tegelbruket. 

 


