
Anteckningar Gymnasienätverk 22-05-06 

Lagmansgymnasiet Vara 

Ordförande: André Essebro 

Sekreterare: Magnus Thilén 

Deltagare: Frida Jolsgård, André Essebro, Magnus Thilén, Bengt Stenhammar, Petra Björk, Erik 

                    Eriksson och Daniel Larsson  

Ärenden 

 

Föregående protokoll 

+ Obehöriga elever, avvaktar besked från skolchefsgruppen. 

+ Dimensionering, avvaktar besked från skolchefsgruppen. 

+ Gemensam K-dag vecka 48 utgår. 

   Planering för motsvarande K-dag 2023 bör påbörjas vid nästa nätverksmöte. 

   Att möta elever med utmaningar respektive införa ämnesbetyg kan vara. 

 

Asylsökandes rätt till utbildning över 18 år  

Respektive nämnd kan ta beslut att anta ungdomar som är över 18 år. 

Annars följs skollagen. I de flesta fall finns redan beslut. 

Frida tar upp frågan i skolchefsgruppen för att ha ett gemensamt förhållningssätt. 

 

Listor till KAA i samband med studenten på de elever som går ut med studiebevis  

Önskemål att skicka dessa listor till respektive kommuns KAA. 

 

Antagning  

Ungefär en tredjedel av i eleverna åk 9 gör omval. 

Körning efter omvalet görs 16 maj. 

 

Fri kvot skall beslutas i Send Sign. 

 

Rörigt med antagning till IMV/ IMY. 

 

Studenten 2022 

Går enligt plan. 

Skövde har sen student vilket gör att det blir snålt med tid för betygen till UHR (senast 21 juni). 

 

Skolsäkerhet 

Arbetsmobiler till all personal på gång i Lidköping. I samband med att en ny säkerhetsapp lanseras. 

Skövde skall införa ett elev-ID i samband med skolstart läsåret 22/23. 

I Skövde finns vakter och trygghetsvärdar. Utbildning om hot och våld på gång. 

Konferens om skolsäkerhet (digitalt) 15 juni https://skolsakerhet.se/ 

Mariestad utgår från sitt nuvarande lugna läge på skolan och följer Skolverkets skrivelser. 

 

https://skolsakerhet.se/


 

Skolval och besök av politiska partier 

Anmälan till skolval 2022 https://www.mucf.se/uppdrag/skolval-2022-till-riksdagen 

Utgångspunkt är partier som finns i riksdag och kommunfullmäktige. 

 

Laget runt 

Statsbidraget för lärarlönelyft minskar successivt för att sedan försvinna. 

I Skara är LLL permanentat. 

 

I Skövde kommer specialpedagoger att lämna elevhälsan och fördelas ut till enheter. 

 

Verksamhetschef för skola Kristoffer Nilsson kommer att vara representant i gymnasienätverket för 

Vara framöver. 

 

Skara inför heltidmentor och lektorstjänster. 

 

Nästa möte 

9 september i Lidköping sekreterare Mariestad. 

25 november i Mariestad sekreterare Falköping. 

 

 

 

https://www.mucf.se/uppdrag/skolval-2022-till-riksdagen

