
Minnesanteckningar gymnasienätverk den 22 oktober 2021 kl. 8.30-12.00 

Ordförande: Andre Essebro 

Sekreterare: Petra Björk 

Deltagare: Andre Essebro, Erik Eriksson, Magnus Thilén, Torbjörn Karlsson, Daniel Larsson, Petra 

Björk, Bengt Stenhammar, Frida Jolsgård,   

 

Nätverksdagen 29 november 

Plan enligt nedan, utklipp Utbildning Skaraborg.  Vi ansvarar för att skicka in länk, kort infotext, namn 

på ansvarig med mailkontaktuppgift till Frida så fort vi hinner      . 

Vad tar du med dig från föreläsningen, blicka framåt och betyg och bedömning bör ingå i 

diskussionerna under dagen. Sekreterare utses i varje grupp som tar stödanteckningar från dagens 

diskussion och mailar in till ansvarig.  Denna info ansvarar vi själva för att kommunicera ut på våra 

skolor.  

Nätverksdag Gymnasieskolor 

"Save the date" 29 november 2021, Nätverksdag för gymnasieskolorna i Skaraborg! 

Årets nätverksdag är digital och all skolpersonal inom gymnasiet är välkomna att delta. 

Nedan finner ni program för dagen, vilket består av både gemensamma föreläsningar och 

program/ämnesspecifika pass. 

Alla deltagare ska sitta vid egen dator. Detta så att man vid olika tillfällen kan dela upp deltagarna i 

olika digitala grupper. 

Länkar till dagen kommer presenteras här löpande. 

  

Program 

08.00 – 08.10 Välkommen till nätverksdagen (länk kommer) 

08.10 – 09:00 Medarbetarskap som utvecklingsstrategi för att hantera komplexitet offentliga 

organisationer. Thomas Andersson - Professor i företagsekonomi Högskolan i Skövde 

09.00 – 09.30 Paus 

09.30 – 12.00 Program/ämnet specifika pass (se länkar i listan nedan) 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.50 Omvärld i förändring – bilder från samtidens steg mot framtiden och behovet av 

innovation. Fredrik Torberger - Framtidsstrateg på Kairos Future 

13.50 – 14.00 Avslutning 

14.00 – 16.00 Uppföljning och bearbetning på den egna skolan. 

  

Program/ämnespecifika pass 

Länkar kommer att presenteras här framöver: 

Tidaholm 

• Moderna språk 

• Ekonomiska ämnen 

Lidköping 

• Bygg- och anläggnings 

• Samhällsorienterande ämnen 

• Gymnasiesärskolan 

• Restaurang- och livsmedels 

• VVS- och fastighets 

• Naturorienterande ämnen 



Falköping 

• Vård- och omsorg 

• Elevhälsa 

• Teknik/data ämnen 

Skara 

• Idrottsämnet 

• Estetiska ämnen 

• Studie- och yrkesvägledare 

Skövde 

• Handels- och administration 

• Hantverk 

• Engelska ämnet 

• Svenska/SVA ämnet 

• Beteendevetenskap ämnet 

Mariestad 

• El- och energi 

• Barn- och fritid 

• Introduktionsprogram 

Vara 

• Fordons- och transport 

• Matematikämnet 

• Industritekniska  

 

 

Politiska och religiösa besök på skolorna, vad tillåter vi? 

Skolan är inte en allmän plats, vi begränsar besökare utifrån och styr upp de som vi ger ok till. Inslag i 

en kurs, politiska besök inför valet enligt en tydlig agenda är exempel på tillfällen då vi bjuder in. 

 

Uppdrag från skolchefer, ”obehöriga elever” 

Uppdraget innebar: Vilka hinder och möjligheter ser vi för att få obehöriga elever vidare mot 

anställning eller fortsatta studier? Tänk utanför boxen. Skapa en önskelista. Presentera förslag på 

aktiviteter och prissätt dem.  

Vi hamnar i diskussioner och funderingar enligt nedan. 

- Uppdrag: Vilka ungdomar ska vi möta? En gränsdragning om uppdraget behövs. Vad är 

målet? 

- Styrning: Vem beslutar? Vem finansierar?  

- Näringsliv och samarbeten: Hur skapas kontakter med näringslivet? Hur får vi dem att hitta 

tid och engagemang? Jobbgaranti? Samarbete vux, både kring yrkespaket och finansiering. 

Övriga samarbetspartner, var och vilka knyter vi an för att fånga dessa ungdomar och leda 

dem vidare? 

- Organisation och struktur på utbildningen: Lokaler och personal finns att tillgå gemensamt 

men utspridda på kartan.  

Summering: 

- Vi tror på korta yrkespaket som ligger utanför de nationella programmen. 

-  Viktigt att inte konkurrera ut behöriga elever eller skapa en kvalitetssänkning på ordinarie 

program.  



- Finansieringen finns inte idag i ordinarie budget, tillskott behövs. 

-  Ett samarbete med vuxenutbildningen kan vara en möjlig väg.  

- Måste finnas en långsiktighet i det vi startar, tar tid att bygga upp en god verksamhet och få 

den att marknadsföra sig. 

-  Ett tätt samarbete med bransch/näringsliv för att säkra upp praktikplatser och framtida 

arbete.  

- Hur organiserar vi det? Lokaler och personal har vi gemensamt, dock utspridda. Kan vi nyttja 

kvällstid, digitala delar i kursmomenten, blockläsning etc. för att överbrygga en del av 

hindren? 

 

Nästa möte 12 november kl.08.30-12.00 

Då träffas vi på plats i Skara. Ordförande Petra och sekreterare Bengt. Representanter från 

skolchefsgruppen ansluter kl.09.00-10.00 via teamslänk som Petra bjudit in till. 

 På dagordningen: 

1. Laget runt 

2. Obehöriga elever- uppföljning skolchefsuppdrag 

3. Nätverksdagen 

4. In- och utrymning 

5. Framtida möten, digitala eller ej? 

 

//211022 Petra Björk 

 

 

 

 


