
Anteckningar vid gymnasienätverksmöte 2021-02-05: 
 

1. Uppdrag: Att belysa och ta fram förslag till förbättringar avseende 
behörighetsnivån till gymnasiet. 

             Föredragande Harald Lundqvist, skolchef Karlsborg och Jonas Wåhlberg, ordförande     
             IM-nätverket. 
             Efter dragningen vidtog en diskussion om flera av de centrala frågeställningarna. 
 

• Utifrån det ursprungliga uppdraget beskrevs en upplevd tyngdpunktsförskjutning från 
att ”alla ska nå gymnasieexamen” till ”alla ska bli behöriga till nationellt program”.  
En svårighet belystes i form av att ett ganska omfattande smörgåsbord erbjuds 
eleverna men det lockar ändå inte tillräckligt för att arbetsinsatsen/motivationen ska 
matcha utbudet, vilket tyvärr leder till fortsatt låg måluppfyllelse. Hur når vi 
elevernas inneboende motivation? Alt. Hur återskapar vi en förlorad motivation? 

• Antagning av ungdomsgymnasister till vuxenutbildningar förekommer men begränsas 
av tillgången på utbildningsplatser. 

• Yrkesintroduktion erbjuds endast i liten omfattning inom samverkansområdet. 
Branschavnämare är nyckelpersoner i sammanhanget där tidsbrist anges som en svår 
nöt att knäcka. 

• Hur får vi in fler obehöriga på exv. fler av de yrkesförberedande programmen? Kan vi 
erbjuda skuggning redan i åk 7 och åk 8 för att ge en bättre inblick i ett tidigare 
skede? 

• Har vi nått vägs ände i vårt uppdrag att kompensera bristande behörigheter med 
erbjudna platser på våra nationella program? 
 

 
2. Uppdrag från skolchefsgruppen 

-Uppdrag: ”Dimensionering av gymnasieskolan” diskuterades. 
 

3. Organisation mm inför K-dagen den 29/11 2021 
Några av de önskemål som framkommit var: 

• Programvisa intresseområden, Y-ämnesspecifika. 

• Ämnesvis, kollegial, kompetensutveckling. 

• Viktigt att behålla kontaktytorna även för exv. elevhälsa och andra icke-pedagogiska 
yrkeskategorier inom skolan. 

• Helst önskar vi en fysisk träff mellan kollegor, men sannolikt behöver vi planera för 
ett digitalt genomförande med fördelade ansvarsområden skolor/kommuner 
emellan. 
 

4. Antagning 
-Resultat efter första sökomgången 

• De olika skolorna anförda varierande söktryck, några högre, andra lägre. 

• FT gick oväntat starkt på en del av skolorna, medan NA lika oväntat gick åt motsatt 
håll; något som är svårt att analysera. Blir eleverna allt mindre benägna att lägga ned 
ett stort arbete på sina studier eller är nedgången tillfällig? Även EK gick något sämre 



än förväntat i vissa kommuner. Återstår gör dock att se hur detta förändras under 
omvalsperioden. 
 
-Datum för byte av program 

• ”15/9” diskuterades flitigt och för- respektive nackdelarna med ett tidigare 
övertagande av respektive skola belystes ur olika perspektiv.  

 
5. Verksamhet under våren 

-Hantering av Covidläget 

• Mariestad: Fortsätter enligt nuvarande upplägg ett tag till. Inväntar nya beslut. 

• Skövde: fram t.o.m. v. 8 oförändrat. Tryck på mer närundervisning finns från 
verksamheten. 

• Vara: Efter v. 8 planeras för 1:2 dvs. en årskurs inne och två ute. 

• Tidaholm: 20% på individnivå, årskursvis 1 dag/v, v. 9 en årskurs åt gången växelvis. 

• Skara: Från och med v. 8 en årskurs åt gången. 

• Falköping: Från och med v.6 två årskurser inne - en ute. Åk 1 och 2 växlar, treorna på 
plats. 

-Skuggning/Öppet Hus m.m. 

• Skuggning upplevs som svårt att genomföra men ett stort behov av att besöka 
skolorna inför valet finns hos våra nior. 

• Behovsprövad skuggning kan vara ett alternativ. 

• Digitala forum har genomförts med varierande resultat, där vissa såg en god verkan 
medan andra inte kunde se samma effekt. 

• ”Utomhus-Öppet hus” har prövats och resultatet bedömdes som gott. 

• Viss besöksverksamhet i begränsat format har också genomförts med gott resultat. 

• Under omvalsperioden planeras inför olika typer av aktiviteter utifrån de olika 
erfarenheter som gjorts, samt förstås, med fortsatt hänsyn tagen till det aktuella 
läget avseende smittspridning.   
  

6. UF: Louise Samuelsson (se bilaga) 

• Louise berättade om verksamheten och frågan om att låta UF-mässan rotera mellan 
kommuner lyftes. Även frågan om utökad UF-verksamhet diskuterades under senare 
delen av mötet och viss tveksamhet till detta fanns inom gruppen. Frågan flyttas med 
till nästa möte den 26/3. 
 

7. Laget runt 

• Större delen av innehållet i denna punkt finns samlad under ”Hantering av 
Covidläget”, pkt 5, då mycket i vår verksamhet just nu kretsar kring olika 
ställningstaganden med hänsyn tagen till rådande smittspridning. 
 
Vid pennan 
/Torbjörn Karlsson 

 
 
 
 


