
SYV styrgruppsmöte 2017-11-17 

• Hur sprider vi information om konferenser? Ska de finnas på utbildning Skaraborgs hemsida? 
På SYV-online eller skickas det via mail?  
Många får inbjudningar via mail, men för exempelvis de som är nya eller har bytt tjänst kan 
det vara svårt att hitta. Bra om alla skickar in information om konferenser och annat aktuellt 
till Frida så lägger hon upp det på hemsidan (nätverkssidan för SYV) 

• Används SYV-online, de flesta i nätverket använde inte SYV-online aktivt men det kan vara ett 
bra sätt att sprida metoder- på nästa konferens är det bra att ta upp SYV-online så att alla 
nya känner till den. 

• Diskussion om ny regel för Fri kvot för elever med utländska betyg där de behöver ha 
godkänt i svenska och där deras utländska betyg ska valideras  

• Diskussion om fri kvot, dispens i engelska och särskilda själ. Frida påtalade problematiken 
med bedömningen av fri kvot och dispens i engelska. Många elever gör ej realistiska 
ansökningar via fri kvot och dispens i engelska. 

• SYV: kan tänkta sig att sätta ett sista datum på dispens och fri kvot i maj. Frida kolla av med 
andra antagningskansliet om vilket datum. 

• Diskussion om att eleverna gör många val 
• Frida bollar med gruppen för att få fram exempel på fri kvot, dispens i engelska och Särskilda 

skäl som sedan ska presenteras för samtliga syvare 
• Frida kollar på blanketterna om man kan tydliggörande att avlämnande skola ansvarar för att 

det finns underlag för bedömning.   
• Skapa nyhet om vart närmsta företag finns med auktoriserad översättare för översättning av 

betyg inför bedömning. 
• SYV vill att statistik om antal platser på programmen ska synas öppet. Frida kollar på en 

lösning var på var detta ska ligga på hemsidan 
• SYV vill inloggning på antagningswebben ska vara öppen under hela året så att man kan se 

grundskolebetygen. 
• Frida vill ändra texten i pop-up rutorna i ansökningswebben- får hjälp med genomläsning och 

förslag av styrgruppen. 

 

• Moa informerade om projekten Vägledning för livet och En Skola för Alla. Moa öppnade upp 
för att träffa andra SYV-styrgrupp (SVY-nätverk) i Borås och Fyrbodal. SYV-styrgruppen gillar 
ideen och ta det tillsammans med vårt egna SYV-styrgruppsmötet och eventuellt 
studiebesök. Moa kollar om projektet betalar resor och mat under dagen. Bra tider för utbyte 
kan vara april/ maj eller på styrgruppstid som redan är bestämd. Ej i januari. 
 

• Intresse finns för att skriva samman en Erasmus+ ansökan. Danmark och Finland är två länder 
som styrgruppen är intresserade av.  
 

• Moa undrar om det finns områden som styrgruppen är intresserade av kompetensutveckling: 
o motiverade samtal 
o uppdatering/uppfräschning av vägledningsmetoder 
o gruppvägledning 
o vägledning av elever med funktionsnedsättningar 

Viktigt att det är praktiskt, konkret  



Fler frågor kring hur det kommer att fungera rent praktiskt i projektet En skola för alla? Vilka elever 
ska man välja ut? vilka aktiviteter ska eleverna göra? Moa tar med sig frågorna tillbaka och 
återkommer med svar när detta är klart. Beslut att Moa kommer vara med på kommande 
styrgruppsmöten. 

 

Återkoppling från 13/10 
- Nätverksmötet var generellt bra. 
- Föreläsaren var bra SYV önskar mer konkreta verktyg. 
- Tips till nästa gång är inte stressa så mycket på slutet. Att inte sätta dagen på en fredag 

 

Information och diskussion om praktik. Annelie informerade om hur arbetet fortskrider i Skaraborg. 
Tidaholm, Karlsborg och Tidaholm är på väg in i praktikverktyget. 

Cecilia berättade om traineer jobb inom Skara kommun. Att få elever som är inskriva på 
arbetsförmedlingen får möjligheten att arbeta samtidigt som de studerar 50% 50%. 

Fyllt 20 med inte 25 och varit inskriven på arbetsförmedlingen i minst 3 månader samt ha en 
gymnasieexamen. Max 1 år 

 

Utbildningskontrakt vänder sig till elever som inte har avslutad gymnasieutbildning. Elever mellan 20 
– 24. Kollar på arbetsförmedlingen hemsida för mer information. 

 

Information/diskussion om  ”Saknad” -Betänkande av Att vända frånvaro till närvaro – en utredning 
om problematisk elevfrånvaro. 

 

Överlämningsrutiner från grundskolan till gymnasiet. 

 

Nästa möte: 

 7 februari 2018 Tidaholm 

19 april 2018 Lidköping 

 Frida skickar ut kallelse  

Stort nätverksmöte antingen den 9 eller 16 mars. 

 

Finns det behov för IM syvarna att träffas någon gång per år? Jag det tycker man men vem tar bollen. 


