
Anteckningar från Gymnasienätverket 2017 02 24 

 

Frida Jolsgård  
Lärlingscentrum har startats av Skolverket. 
Lidköping är redan igång med begränsad lärlingsverksamhet och har i övrigt  välfyllda 
yrkesprogram. I framtiden kanske nischade lärlingsutbildningar kommer ifråga. 
Skövde ser svårigheter med de unga lärlingarna på gymnasieskolan men kan anordna vid 
behov och efter önskemål. Vuxenstuderande lärlingar fungerar bättre. Vara planerar för 
lärlingsutbildning i samarbete med Campus Lidköping. Uddevalla har en mycket stor och väl 
fungerande lärlingsverksamhet. Programråden efterfrågar inte lärlingsutbildning bland 
gymnasieungdomar. Gymnasienätverket ser i nuläget inget behov av Lärlingscentrum. 

Samverkansavtalet 
Avtalet behöver revideras. Kostnaderna för tilläggsbelopp behöver tydliggöras. Önskemål 
har framförts om att Gymnasienätverket ska studera nuvarande avtal och komma med 
förslag till förtydliganden. Varje skola granskar nu gällande avtal och förslagen sammanställs 
vid Gymnasienätverkets ordinarie möte den 21 april. 

Datum för information till rektorerna om hur antagningsprocessen går till  
Preliminärt sätts detta datum till onsdagen den 1 november, platsen föreslås bli Skövde, 
09.00 – 13.00, inklusive lunch. Datum och plats fastställs under mötet den 21 april. 
Representant för Skolchefsgruppen bjuds in att närvara och erbjuds tillfälle för information. 

Antagning på inriktningsnivå 
Beslut har fattats av Skolchefsgruppen om att antagning inte ska ske på inriktningsnivå 
förutom ES, IN, NB, HV. Mötet ser negativa följder av detta beslut för såväl branscher som 
elever. Mötet önskar att Skolchefsgruppen öppnar för en eventuell omprövning av beslutet 
och att en rektorsrepresentant får beskriva tänkbara konsekvenser. Mötet föreslår Erik 
Eriksson som sin representant till möte med Skolchefsgruppen den 17 mars i Falköping, 
Mössebergs Kurort. 

Blankett – ”Uppföljning av elever” 
Mötet ser ett stort tillkommande administrativt arbete. Efter granskning beslutar mötet om 
följande lydelse: 

Om en elev gör avbrott eller skrivs ut ska hemkommunens uppföljningsansvarige omedelbart 
underrättas. 
Om en elev byter utbildning ska dettas meddelas hemkommunen. Inom Skaraborg 
rapporteras detta genom IKE Skaraborg. 
Om en elev befaras att inte kunna fullfölja sina studier inom tre år ska hemkommunen 
meddelas. 
 
Konsekvens av att ovanstående inte följs kan bli att vi bestrider faktura från huvudman.  

Informationsbrev om slutförd gymnasieutbildning 
Mötet ställer sig bakom att existerande brev som Skövde redan använder utgör förlaga till 
ett gemensamt brev och detta lämnas till KAA-nätverket för fastställande. 



Yttrande- och beslutsblankett (”guling”) 
Förslag från Antagningskansliet blir att blankettens fält A fylls i och undertecknas av 
Antagningskansliet. Rutin för detta  skrivs in i samverkansavtal. Detta ska gälla fr.o.m. 2018. 

Östra Skaraborgs Samordningsförbund 
Mötet beslutar att Samordningsförbundet hänvisas till KAA-nätverket då behovet av 
information direkt till Gymnasienätverket inte behövs. 

Öppet Hus 
Lidköping 15 nov 
Skara 16 nov 
Skövde 25 nov 
Vara 27 nov 
 
Övriga: lämna datum för Öppet Hus för respektive skola till Antagningskansliet 

Ung Företagsamhet 
Eleverna får själva stå för kostnaderna inom konceptet UF. Detta gäller registeravgift och 
försäkring. 

Kort rapport från möte med den regionala styrgruppen Teknikcollege Skaraborg. 

Representation i Gymnasienätverket 
Representerade ska vara utbildningsanordnare i form av gymnasieskolor. De kommuner som 
enbart anordnar IM anser mötet ska få ett eget forum tillsammans med gymnasieskolornas 
IM. 

 

 Information från respektive skola: 

Vara:  
Bra resultat i val och preliminär antagning. Information om Sprintenprojektet. 

Skövde:  
Bra val. ES går trögt. Viss oro för kommande rekryteringsprocess. 

Lidköping: 
Bra resultat i den preliminära antagningen. Utökning av EK och ES planeras. TE begränsas. 
Utökning av kommande verksamhet förbereds. Mera fokus på det kompensatoriska 
uppdraget, särskilda medel har avsatts. 

Till nästa möte: vilket datum kommer respektive skola att förlägga sin studentexamen 2018? 

Nästa möte den 21 april 08.30 Mariestad, Maria Appelgren ordf. 

 

Vid tangenterna 

Harald Lundqvist 


