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Protokoll Gymnasienätverket 2017-04-21 

Plats: Vadsbogymnasiet, Mariestad 
Närvarande: 

Torbjörn Karlsson, Falköping 
Maria Appelgren, Mariestad 
Anette Almqvist, Skara 
Marie-Louise Brage, Skövde 
Erik Eriksson, Skövde  
Ann-Helén Alexandersson, Tibro 
Daniel Larsson, Tidaholm  
Suzanne Schiller-Harvey, Vara 
Frida Jolsgård Antagningskansliet 
 

§ 1. Välkommen och presentation 

Maria Appelgren hälsade välkommen till Mariestad och Vadsbogymnasiet. Presentationsrunda. 

§ 2. Avtalet Gymnasium Skaraborg 

Frida Jolsgård lotsade gruppen genom avtalsskrivningen och förslag och förtydliganden diskuterades. Frida 
har materialet med sig till skolchefsgruppen. 

Ekonomi:  
Är det möjligt att komma överens om ett grundpris för respektive program som sedan indexjusteras. Vad är 
grundutbudet i en organisation? Kan vi göra grundberäkningen likadan och utifrån det räkna ut ett pris? 
Jämförelse av kostnaderna måste ske utifrån de grundkostnader som är. Resp. kommun har sedan valet att 
göra ytterligare satsningar utöver det, men får då stå för den kostnaden själva (förändrade lokalförhållanden, 
extra resurslärare etc.). Resp. skola har ju ändå fått sin grundbudget för sin verksamhet. Kvalitetsstyrningen 
borde driva oss mer än ekonomistyrning. Kan vi hitta en likvärdighet i modellen för hur vi beräknar priset? 
Skolchefsgruppen ge ekonomigruppen i uppdrag – igen?  

Förtydliga gången och möjligheten för elever i behov av stöd:  
Hur ska skolkommunen ansöka till hemkommunen om tilläggsbelopp? Exempelvis elevassistent och 
möjligheten till ett fjärde år (eller att gå om ett år). Beslutet ligger i hemkommunen, men vilken arbetsgång 
ska finnas och vilken viljeinriktning har skolchefsgruppen kring dessa frågor? Kan vi ha intern tillit till att 
Skaraborgsskolorna gör sitt allra bästa för att det ska fungera på bästa sätt. Varje skola behöver ta 
större ansvar för att informera hemkommunen bättre om studierna under vägen – dvs. om det finns 
brister, hög frånvaro etc. längs med studierna. Då kan tilliten hålla bättre för att förstå varför åtgärden 
med tilläggsbelopp behövs… 
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Blankett Rutin för köp av gymnasieplats – gemensamt dokument som säljande kommuner ska använda till 
hemkommun.   

Tydligare och mer detaljerad kontaktlista till hemkommunerna:  
Vem kontaktar skolkommunen när det gäller olika frågor som gäller rapportering till hemkommunen 
(studieavbrott, beslut om 4:e år, rapport om hög frånvaro, KAA). Kan Skolchefsgruppen besluta att KAA-
ansvarig är mottagare av information från skolkommunen om brister i studier etc.? Listan på Utbildning 
Skaraborgs hemsida. 

Går det att förtydliga i avtalet vilka nätverk som ska finnas? IM t.ex. har behov av att ha en egen 
nätverksgrupp. 

NIU-antagningen: Kan begära in intyg från specialidrottsförbundet om eleven är elitsatsande elev.  

Fundering kring kostnader vid elevs operation och inte kan åka med ordinarie skolskjutsar: Ev. taxikostnader 
ska betalas av elevens försäkringar. Vid operation efter olycka kan olycksfallsförsäkringen från skolan bli 
aktuell. 

§ 3.  Stora rektorsgruppen 

Stora rektorsgruppen träff 1/11 förmiddag – lunch – ca 15.00. Fortbildningsinsats samtidigt som vi får 
information om antagningsprocessen. 

Rektorer informeras om antagningsprocessen. Frida får i uppdrag att identifiera rektorers behov kring 
antagningsprocessen och vad antagningsenheten ofta får frågor kring.  

Tankar kring innehåll: Skolkommissionens betänkande, inspirationsföreläsning av något slag, digitalisering, 
prata inför länsstudiedagen 2018.  

Förslag:  
Gunnar Åsberg – Marie-Louise kollar!  
Strukturkonsult – effektivisering. Torbjörn kollar. 

Lokal ev. Gohia. Frida tar med frågan till skochefsgruppen om budget. 

§ 4 Terminsplanering 2017/2018 

Öppet hus ht 2017: 
Falköping oklart ännu (fått byta) 
Skara 16/11 kväll. Besöksdag åk 9: 24 okt heldag 
Mariestad 11/11 (lö) kl 11:00 – 14:00  
Tidaholm 23/11 18:00 – 20:00 
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Vara 27/11 
Skövde (lö) 25/11 
Lidköping 15/11 

Student 2018 
Lidköping tisdag 5/6  
Vara torsdag 14/6 
Mariestad fredag 15/6 
Skövde fredag 15/6 
Tidaholm fredag 15/6 
Falköping v 24 oklart dag. 
Skara v 24 oklart dag. 
Tibro fredag 15/6? 

Läsårsavslutningsdag måste gälla. Inom egen kommun samverka med grundskolorna om skolavslutningsdag 
och studenttider för att det inte ska krocka. Däremot inte villkora samverkan mellan gymnasieskolorna att 
samordna dag för student då vi inte ser att det är möjligt att göra en vid spridning av detta. 

Har reglerna för lovskola någon påverkan på framtida läsårstider? Kommer vi att behöva tidigarelägga 
skolavslutningsveckan på sommaren pga. lovskola? Vad tänker skolchefsgruppen om läsårstiderna 
utifrån detta? 

Falköping testar med Skolverket att få möjlighet att göra ”lovskola” på eftermiddagarna under terminerna. 
 
§ 5 Länsstudiedagen –ht 18 

Beslut att ha länsstudiedag tisdag i v 44.  
(inte tisdag v 48) 

Ev. branschorganisationer inbjuder till fortbildning dessa dagar (ex.vis Bygg, Fordon). Vi anser att det är OK 
att de yrkeslärare som önskar gå på dessa typer av utbildningar har möjlighet att göra det och att 
Länsstudiedagen arrangeras för dem som inte har branschutbildningar. 
 
Länsstudiedagen 2018 i Falköping/ Tidaholm. 
Länsstudiedagen 2020 i Skara. 
Länsstudiedagen 2022 i Mariestad. 
Därefter Lidköping och Skövde. 
 
Huvudsyfte med Länsstudiedagen? Tema?  
Ledarskap i klassrummet, digitalisering, hälsofrämjande skola, kollegialt lärande. 
Tar med oss och funderar på detta till nästa möte. 
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§ 6 Övriga frågor 

• Delegationsbeslut på antal platser på respektive program vore önskvärt då det handlar om mindre 
justeringar. Mariestad delar med sig om nämnden beslutar så i Mariestad. 

• Hur löser man med tid och ersättning för den medarbetare som är medbedömare vid betygsättning? 
Flera har rutiner att medbedömande lärare ersätts med tid för uppdraget och att det görs upp 
individuellt. Fråga ställt till Skolverket om hur rektor får lov att sätta betyg (t.ex. om rektor har rätt 
lärarbehörighet/leg). Skara återkommer med hur svaret blir. 

• Skövde har ny tjänstgöringsmodell. Vi önskar en dragning av detta vid nästa möte. 
• Politiska partier inför valet: Alla partier får komma in och ha bokbord. Inbjudan om de ska ha 

möjlighet till debatt eller vara med i undervisningen.  
• Ordförandeskapet framåt: Följer den/de kommuner som har länsstudiedagen. Tvåårs-cykel. 

Falköping och Tidaholm delar ordförandeskapet med start ht 2017. 

§ 7 Nästa möte 

Gruppen planerar nästa möte i Falköping den 29/9 kl 8.30 – ca lunch. 
Möte därefter blir den 1/11 efter avslutad storrektorsträff 15:00-17:00 
Därefter 26/1 2018 i Tidaholm.  

Punkter att ta upp vid nästa möte: 
Elevpeng 
Har vi samsyn kring studieavhopp och hur snart man skriver ut elever vid frånvaro?  
Studentekonomi: Vad kan vi göra kring studentmössor etc? 
Skövde tjänstefördelning – genomgång. 
IT-frågor: Ett Skaraborgsansvar (Gustav O vid Skolledarkonferensen i Vara). Tydlig ekonomisk vinning vid 
upphandling etc.  

§ 8 Laget runt – hur står det till i våra verksamheter? 

Gruppen delade med sig av nuläget i respektive kommun/skola. 

§ 9 Mötet avslutas med lunch 

Antecknat av: Maria Appelgren 


