
Styrgruppsmöte för SYV-nätverket i 
Skaraborg 2018-09-24 
Västerhöjdsgymnasiet kl. 8.30-12.00  

Deltagare: Moa Mannesson, Frida Jolsgård, Petra Eriksson, Anna Sandén, Anneli 

Ahlm, Louise Gidlund, Lotta Svensson, Maria Zell, Frida Johansen, Emma 

Davidsson, Sara Göthberg, Maria Hammar. 

Agenda:  

• Inackorderingsbelopp, olika i Skaraborg 

Frågan har varit uppe i skolchefsgruppen, det finns en gemensam blankett 

i Skaraborg, men oklart vilka belopp som gäller. Det bör finnas 

gemensamma belopp i Skaraborg. Beslut om inackordering kommer tas på 

nästa skolchefsmöte.  

• Tankar från antagningskansliet sommaren 2018 

o Många engelska dispenser och många omval. Sena omval ca 450 

stycken. Vilket skapar extrajobb som i många fall inte är nödvändigt 

om eleven hade fått rätt vägledning. 

o Det hade varit bra att antagningskansliet får schema för vilka 

vägledare som är i tjänst under sommaren. Att kontaktcenter i 

kommunen vet vem som är i tjänst (Lotta pratar med kontaktcenter 

och de har fått ett brev om att det händer ingenting när 

antagningen har stängt).  

o Sommarbrevet som har skickats ut har fungerat bra.  

o Vid byte av program är det viktigt att säga till eleven att gå till 

expeditionen på skolan och att de ska hänvisa dem vidare. Det är 

viktigt med den bemötandet när en ny elev börjar, något att arbeta 

med internt på skolan. Eleven skrivs ut i samband med att de gör 

en ny antagning, lämna ifrån sig material.  

o Diskussion om att antagningskansliet inte får in betygen. Ibland 

behövs det pga. detta göras ett överintag. IM betygen är det 

programmet med störst problem. Då blir det jättesvårt att lösa om 

rektorerna inte är på plats. De som går sommarskola måste få 

betygen tidigare annars blir de sent antagna.  

Antagningen skickar ut information till skolorna när inrapportering 

av betygen ska ske. 

Tips är att antagningen har ett informationsmöte med 

skoladministratörerna på IM och grundskolan inför betygen på 

sommaren. 

o Det har gått bra att eleverna svarar på webben nu för första 

gången.  

 

• Asylsökandes rätt till att söka gymnasieutbildning 

I år fanns det 15 olika beslut på 15 olika kommuner, och vissa beslut är 

omöjliga att följa i och med att det inte fungerar när antagningskansliet 

inte har viss information. Alla kommuner utom Götene sa ja till att de fick 

söka. Statsbidrag att söka till detta läsåret men informationen kom sent.  

Frida och Hillevi ska arbeta för att få ett gemensamt beslut i Skaraborg.  



 

 

• Samverkan med nätverk för grundskolerektorer (vägledning för 

livet, hela skolans ansvar) 

Lotta: Tidigare en verksamhetsplan för SYV i kommunen från åk 5-vux.  

Susanna Wadh Jonsson har inför skolinspektionen styrt upp det. En 

riktlinje för SYV tagen av nämnden - ändras ej i onödan. En övergripande 

rutin för SYV i Lidköping förklarar begrepp, lagtext och sen hur vi arbetar, 

reviderar själva - tas av SYV-chef (rutiner en tjänstemannaprodukt - 

behöver ej tas av nämnd). Varje enhet på DLG och varje grundskola och 

på vux har gjort en egen plan. Har gått igenom hur gör vi idag, vad finns 

det för kompetensbehov och gå igenom varje punkt och tänka igenom vad 

som behövs - den tas av egen rektor.  

Varje rektor ansvarar för verksamhetens plan.  

I rutindokumentet finns beskrivet SYV:arnas roll i arbetet med vägledning 

i kommunen. 

I Tidaholm finns en plan för hela skolans ansvar från åk 1 - för att hela 

skolans ansvar ska vara inne. En annan ingång i arbetet, här finns det 

förslag på vad som kan göras i ordinarie undervisning. Punkta ner vad som 

redan görs och ta med det in.  

 

Till nästa möte tänk till hur det ser ut i våra respektive kommuner om hur 

det ser ut i respektive kommun?  

 

Hur utvärderas det och hur följs det upp? Viktigt för att det ska följas upp.  

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Vad följer man upp och 

vad fokuserar man på? Hela skolans ansvar även vid utvärderings-

momentet.  

 

• Förändringar inom introduktionsprogrammen 

 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/introduktionsprogram#h-

Detfinnsfemintroduktionsprogram 

 

Antagningskansliet ska kolla upp hur det ser ut med nya lagtexten 

tillsammans med antagningskansliet i Boråsregionen och återkomma med 

en beskrivande text till alla SYV. 

 

• Planering av nätverksdag 

25 oktober, Falköping Ålleberg.  
Lunch vid 12:15 och då får man diskussionsfrågorna innan lunch.  
Inbjudan går ut till alla.  

 
Skriva tydligare om att det är styrgruppen för SYV som arrangerar 

nätverksträffen.  
 
Planerar för SYV-dagen, vill ej ha med om teknikcollege och 

praktikverktyget, utan istället bjuda in Bjarne Pettersson, Västsvenska-
handelskammaren.  
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Praktikverktyget 
Har varit lite av en ickefråga, när det är obligatoriskt med prao så vaknar 

några till liv. Mycket fokus hittills har varit på verktyget. Behöver tänka mer 
på SSA och PRAO. Pratades om att göra en film som handlar om PRAO i ett 

större sammanhang. Ska bjudas in representant för näringslivet, HR och 
arbetslivet. Visa på att det är kommunens ansvar tillsammans med 
näringslivet. Ej SYV:ens ansvar.  

 
• Dispens i engelska 

Krävs bedömningsunderlag från mentor hur de klarat studierna och om 

eleven har möjlighet att klara studierna. Antagningskansliet tittar på att 

omformulera frågorna på blanketten. Förslag är att lägga till en fråga; 

”Bedömer mentor att eleven har förutsättning att klara programmen?” 

 

• Återkoppling från arbetsgrupper. 

 

Grundskolan: Hade en träff i Askersund då Cecilia Vikenstrand i Karlsborg 

hade ett samarbete med dem, några få SYV var med på den, fokus på 

nyanlända.  

Frida kollar när nästa träff är.  

 

Gymnasiet: Var på Sötåsen 23 mars. Pratade om förslag till föreläsare till 

nätverksträff, men fick inga förslag. Vissa tycker att det blivit så 

strukturerat, men detta är inget nytt. Uppföljning av stora nätverksträffen 

8:e mars i Tidaholm. Som helhet ett bra intryck - teknik med digital 

föreläsning svårt när man vill ställa frågor. Bra med gruppdiskussioner.  

Diskuterade efter-gymnasiet-mässor. Diskuterade rollen i närvaroarbetet.  

Nästa möte DLG 16 november. 

 

Vux: Gjorde förändringar förra mötet, har lagt tre möten under hösten.  

30 augusti ett möte i Mariestad. Mycket tankar kring AF- utbildningsplikt.  

Validering, mycket praktiskt kring kostnader m.m.  

Vill ha föreläsare i nätverket, Maria vill jobba med Malmö. 

 

Många i vuxnätverket vill åka till Finland. Hur kan vi arbeta vidare med 

det?  E-vägledning fortsatt intressant för VUX-nätverket- större fokus där.  

(Kan vi göra något för VUX-syv kring det?)  

 

Komvux-utredning - vissa saker underlättat, mycket är fortfarande svårt. 

Hur få till komvuxarbetet. Alla yrkesutbildningar på vux samverkar. Det 

behövs fler teoretiska kurser, gör en gemensam upphandling för 

Skaraborg. Validerinsgbyrån också en del av detta.  

Ett så starkt tryck på yrkesvux-utbildning att det är svårt för dispenselever 

att få plats.  

För IM-elever som har bedömts med åk 6-i svenska kan få komma in 

istället för SFI-D. De som harvar på IM som ej kan söka GY om de kan få 

dispens. Diskutera samsynen för rektornivå.  

 

Samverkan mellan IM och vux - viktigt (Sofia på IM i Lidköping varit på 

utbildning på skolverket).  

 



Yrkesutbildning Skaraborg - hemsidan ska göras om. 

 

• Övriga frågor 

 

SYV-dag i Fyrbodal 17 oktober 

Föreläsning/ workshop med Leif 4 december  

 

Anja Bäckström - utvecklingsledare i Lidköping.  
 

Utbildning skola-arbetsliv, företagsklimat. En väg in för östra Skaraborg SKL haft 
sedan tidigare. Vill starta samverkan med skola-arbetsliv. Näringslivscheferna i 

Östra Skaraborg.  
 
(Kan kolla med Leif om det går att byta datum under den veckan.)  

 
Blanketten sent omval - önskemål om att lägga till instrument om man söker till 

ES på blanketten. Ett förslag från ES på DLG.  
 
Hur blir det om en elev flyttar? Är det kommunen eller samverkansområdet som 

ska ta emot eleven om den flyttar från en utbildning på annan ort. Ska skrivas in 
i samverkansavtalet för åk 2 och 3. Skrivit i protokoll att det är praktiskt möjligt i 

åk 2 och 3.  
 

• Nästa möte: 
o måndag 2018-11-26 Skara (Katedral) 

o måndag 2019-02-18 Skövde (Tegelbruket, Kaplansgatan 16A) 
o fredag 2019-04-26 Skövde (Tegelbruket, Kaplansgatan 16A) 

 


