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Utbildning Skaraborg, rektorsgruppen 

 
Minnesanteckningar 

 

Kallade: Bengt Stenhammar, Daniel Larsson, Harald Lundqvist, Petra Björk, 

Magnus Thilén, Frida Jolsgård och Jonny Palmkvist och Marie-Louise Brage 

Frånvarande: Petra Björk samt hennes ersättare Maria Lans 

 

1) Marie-Louise Brage hälsade alla välkomna och gav en kort 

presentation av Vadsbogymnasiet. 

2) Tidigare minnesanteckningar lades till handlingarna. 

3) IM, programinriktat val- Hur går vi vidare?  

Genomgång av Frida Jolsgård (se bifogad PP) och Jonny Palmkvist. 
• En utmanande förändring att ta oss an! 

• Kan utformas för grupp av elever som ansöker via Antagningskansliet från 

15 april eller för enskild elev som lämnar intresseanmälan via sin 

hemkommun.  

• Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen 

erbjuds programinriktat val. 

• Följande skolor har sökbara platser för IMV på följande program (se även 

bifogad PP): 

IMV BF Katedralskolan, Drottning Blankas Gymnasieskola 

IMV BA Katedralskolan, Skövde Praktiska 

IMV EE Katedralskolan 

IMV FT Katedralskolan 

IMV HA Katedralskolan, Skövde Praktiska 

IMV HV Drottning Blankas Gymnasieskola, Skövde Praktiska 

IMV IN Rudbecksgymnasiet 

IMV Naturbruk Skövde Praktiska 

IMV VO Katedralskolan, Skövde Praktiska 

Övriga gymnasieskolor kommer att anordna IMV på annat sätt än via 

sökbara platser. Sista datum för huvudman att meddela sökbara platser är 

den 1 april 2019 och görs till Frida Jolsgård. Då ska även information om 

hur antagningen kommer att gå till i de olika kommunerna rapporteras in till 

Frida. 

• Flera frågetecken återstår. Gäller meritvärden om det blir konkurrens om 

platserna? Vad händer med elever från kommuner som inte har egna 

gymnasieskolor? Hur får vi ett allsidigt utbud? 
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4) Nätverksdagen 25/11 2019 

Upplägg, fördelning och inbjudan diskuterades utifrån tidigare 

fördelning (se anteckningar från föregående möte). 

Följande beslut togs: 
• Även elevassistenter ska bjudas in till Vara. 

• SO = SAM, RE, HIS, GE 

• Beteendevetenskapliga ämnen bjuds in till Lidköping. 

• ES innefattar även medieämnen. 

• MAT inkluderar även programmering. 

• Falköping har fått i uppdrag att ordna information, inbjudan (anmälan, 

specialkost, ämnen och skolor) via gemensam länk. 

En första information ska ut efter påsklovet och anmälan med detaljerat 

program i september. Inga minnesanteckningar behövs från grupperna. Det 

kollegiala lärandet mäts istället i utvärderingar efteråt. 

• Dagen pågår 9-15.  

• Program, fika och lunch anordnas av mottagande skola. 

• Gymnasiechef/ rektor hälsar välkomna och deltar i programmet på 

hemmaplan. 

• Gemensamma frågor för samtliga ämnen: 

Hur möter vi eleverna utifrån deras olika förutsättningar? 

Exempel på hur ni arbetar med digitalisering.  

Exempel på framgångsrikt ledarskap i klassrummet. 

Hur utvärderas min undervisning? 

Hur formas framtidens undervisning? 

 

5) Laget runt 

Samtliga deltagare tog upp antagningsläget, drogproblematik, 

utveckling av verksamheten och budget. 

 

6) Övriga frågor 

Diskussion kring Estetiska programmen, inriktning musik. 

Skolsäkerhetsdiskussion (namnbrickor, utbildning, allanrop, bråklarm) 

Garanterad undervisningstid och överutlägg. 

7) Nästa möte är i Tidaholm på Rudbecksgymnasiet 2019-05-24 och då 

ska även Sara Holm från Kommunalförbundet bjudas in. Sara har 

anmält följande punkter: 
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1. Skaraborg ingår i ett ESF-projekt som ska öka genomströmningen på IM för nyanlända ungdomar. 

I den första fasen ska statistik samlas in, för hela regionen och inte enbart för de utvalda 

kommunerna. Jag skulle kort vilja informera om denna insamling. 
2. Vi behöver tillsammans titta över ”rutin för köp av gymnasieplats” och få den implementerad. 

Säljande skolor upplever i hög grad att den fungerar bra medan köpande kommuner upplever det 

motsatta. Detta vill jag endast lyfta för att komma åter vid annan träff och diskutera hur vi ska gå 

vidare. 

 

Inom projektet IMprove behöver vi lämna ifrån oss statistik från hela Skaraborg. Jag 

kommer inom kort att mejla ut denna, främst till IM-rektorer. Jag kommer gärna ut 

till kommunerna för att under en dag hjälpa till med insamlingen och det är främst en 

administratör som kan ta fram dessa uppgifter.  
  

Jag behöver ha sammanställt denna statistik för inlämning till SKL i början av april, 

så därför är det lite pang på här. 

  

Jag kommer gärna vid nästa träff för att framförallt prata om ”rutin för köp av 

gymnasieplats” så meddela mig gärna vart och när ni träffas nästa gång. 

 

Sara Holm 

 

 

Marie-Louise Brage förde minnesanteckningar  
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