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Minnesanteckningar nätverksträff för SYV Skaraborg 

2021-03-19 

Anneli Alm inleder mötet och presenterar styrgruppen. Träffen genomförs digitalt 

via teams. Presentationer som kommer in från talarna läggs ut på 

utbildningskaraborg.se/skolpersonal. 

 

Antagningskansliet 

Informerar om gymnasievalet, se presentation. 

Louise Gidlund, Gymnasium Skövde informerar: 

Senaste datum för LIU-ansökan är 15 maj. Yrkesprogrammen på Kavelbro 

erbjuder bara språkval steg 3. På Humanistiska programmet ska två moderna 

språk väljas, steg 1 och steg 3. 

 

Henrik Ekelund, näringspolitisk expert, Svensk Handel 

Svensk Handels övergripande mål: Att stärka handelns konkurrenskraft. 

Handeln den största branschen inom näringslivet. Handeln är den enskilt största 

arbetsgivaren för unga. Handeln är en viktig del av svensk ekonomi. 

Corona-effekten, folk slutade köpa skor och kläder, handlade toapapper och 

konserver istället. Ställde om vårt beteende och handlade efter det. För butiker 

innebar det utebliven försäljning. Gränshandeln har minskat med 90%. 

Destionationshandeln (ex. Ullared) har minskat. Livsmedel gått bra och e-

handeln har ökat. 

Konkurrensen har snabbt blivit global. E-handeln har ökat rejält senaste åren, 

omsätter nu 10,7%. 

Prognosbild för detaljhandeln 2030, e-handeln växer, den fysiska handeln 

kommer fortfarande vara omfattande, men kommer att förändras. Det finns dock 

en ”coronareservation” kring prognosen. 

Nya butiksformat växer fram utifrån vad kunden vill ha. Förändrat 

kompetensbehov. 

 

Mikael Karlsson, Yrkesinformatör på P4, Om värnplikt och karriärvägar 

Försvarsmaktens uppgift är att skydda landets intressen. Regeringen och Riksdag 

beslutar om Försvarsmaktens uppgifter. Säkra fred och frihet. Stötta samhället 

vid katastrofer.  

När du fyller 18 år kallas du in till värnplikt. Mönstringsunderlaget kommer när 

du fyller 18 år. Skyldighet enligt lag att fylla i mönstringsunderlaget. Blir du 

kallad till mönstring måste du infinna dig. Behörighetskrav för värnplikt: Svensk 

medborgarskap. Dubbla medborgarskap accepteras. Vara minst 18 år. De tre 
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första månader i värnplikten är lika för alla, grundläggande militär utbildning. 

Sedan kommer befattningsutbildningen i 4 - 12 månader. 

Förmåner: dagsersättning 146 kr /dag (4380kr/mån), efter färdig värnplikt ges 

en utbildningspremie 4380 x 9 månader 39 420 kr, fria hemresor, fri kost och 

logi. Efter en militär grundutbildning blir du krigsplacerad. 

Ej konkurrenskraftiga löner, men mycket ledighet, många upplevelser och 

gemenskap. 

Taktisk officersutbildning är en högskoleutbildning i 3 år, betald utbildning, gratis 

boende, fri mat, fria hemresor. Efter utbildningen blir du placerad på ett förband. 

Diagnosticerad med t.ex. ADHD får du inte göra värnplikt, frågan ska ses över. 

Finns en ”befattningsguide” på försvarsmaktens hemsida.  

Försvarsmakten jobbar för att öka jämställdhet och jämlikhet, t.ex. öka antalet 

kvinnor.  

Finns PRAO och Prova på verksamhet, man kan skapa ett konto ”Mitt 

Försvarsmakten” för att se info om detta och anmäla sig.  

För att boka skolinformation: Skolkontakt-vastragotaland@mil.se 

 

Markus Karlsson, ordersamordnare Arbetsförmedlingen Skaraborg 

Jobbar med intresseanmälningar från arbetsgivare, för att matcha rätt personer 

till företagen. 

Nuläge: Osäkert läge efter flera års stark arbetsmarknad. Stödåtgärderna har 

dämpat varselutvecklingen och antalet uppsägningar. Skaraborg har klarat sig 

bra. 

Råder brist på kompetens. Gymnasial utbildning är enormt viktigt. Efterfrågan på 

arbetskraft inom Utbildning, Vård och omsorg, Transport, Data och it, 

Tillverkningsindustrin och Bygg.  

Visar Sammanställning med goda jobbmöjligheter på fem års sikt. 
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Befolkningsstruktur: År 2035 drygt 2,5 miljoner som är 65+,  varav 875 000 är 

80+ . Kommer att leda till ett enormt behov inom den offentliga sektorn. 

Industrin en stor näring i Skaraborg där det saknas arbetskraft.  

Transport, 10-årsprognos kvarstår med behov av 50 000 nya förare. Ökat behov 

pga e-handel, industri, bygg. 

Data/IT – stort behov upp till 70 000 personer inom en femårsperiod, snabb och 

föränderlig bransch. 

Bygg/Hantverk -  stort behov av bostäder och infrastruktursatsningar samt 

befolkningstillväxten talar för goda långsiktiga utsikter.  

Förändrade kompetenskrav i spåren av automatiseringen. Yrkena förändras, 

försvinner inte. Fysisk och manuell kompetens minskar (dock ff störst). Teknisk 

samt Social & Emotionell kompetens allt viktigare.  

AMF erbjuder skolor information digitalt nu under pandemin. Kontakta Markus. 

 

Susanne Sandgren, Camilla Lindberg, Camilla Stensson - Fullföljda 

studier 2.0 och IMprove överlämningar 

2021 ska Fullföljda studier 2.0 inventera ”Vad har vi gjort och vad gör vi i 

Skaraborg?”. Genom dialogmöten ska projektet identifiera goda exempel samt 

utmaningar och behov kopplat till Fullföljda studier. 

Tilläggsuppdrag från politikerna i Skaraborg är att öka behörigheten i åk 9 och 

genomströmningen på IM samt se över dimensionering på nationella program. 

IMprove – Camilla Stensson 
Är nu i genomförandefasen. Projektägare SKR. Delprojekt Karlstad, Skäne, 
Skaraborg och Region Sörmland.  

Problembild: Unga, sent anlända som kommer sent in i skolsytemet fastnar ofta 
inom språkintroduktion.  

Projektets övergripande mål: Ta fram användbara och effektiva modeller som 
underlättar för unga nyanlända att komma vidare från språkintroduktion till 

vidare studier.  
Projektets målgrupp: Unga, sent anlända tjejer och killar (15-24 år) med 
uppehållstillstånd som anlänt till Sverige under senare år*, som följer något 

introduktionsprogram.  
Jobbar med horsisontella principer jämställdhet, jämlikhet och icke-

diskriminering. 

Delprojekt IMprove överlämningar 

Förbättra Pedagogiska överlämningar mellan grundskolan och IM. Så att man 

kan arbeta vidare på IM där eleven är i sin kunskapsutveckling. En e-tjänst 

liknande ”Rapportering till hemkommun” för överlämningar samt en handbok är 

på gång. 

Fullföljda studier 2.0 – Camilla Lindberg 

Finns en styrgrupp samt en referensgrupp. 11 kommuner representerade 

referensgruppen. Syfte är att mobilisera inför nästa steg i kraftsamlingen 
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Fullföljda studier Skaraborg 2.0. Dialog med nätverk och samarbetspartner är del 

1 i projektet. 

 

Gruppdiskussioner genomfördes utifrån följande frågor: 

 

 

Svaren från gruppdiskussionerna mejlas till susanne.sandgren@skarborg.se 

Kort samling skedde med återkoppling. 

Gott exempel: 

IM kom och besökte grundskolan i Tibro. Förmedlade att det är en möjlighet att 

läsa på IM. Positivt! 

Behov:  

Viktigt att skriftliga bedömningar görs av pedagogerna som kan användas vid 

överlämningar till IM. 
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