
 

Protokoll – Möte Gymnasinätverket 
Datum: 171101 

Plats: Utbildning Skaraborg, Skövde 

 

Deltagare:  

Harald Lundqvist, Vara 

Maria Lans, Skara  

Frida Jolsgård, Utbildning Skaraborg 

Magnus Thilén, Lidköping 

Daniel Larsson, Tidaholm 

Birgitta Vallin, Mariestad 

Erik Eriksson, Skövde 

 

 

 

 

 

1 – Datum Öppet Hus HT 2018 
En genomgång av hur de olika skolorna planerar att lägga Öppet Hus 2018: 
 
Mariestad 10/11 

Vara 4/12 

Lidköping 14/11 

Skövde 24/11 

Skara 15/11 

Tidaholm 22/11 

 

2 – Datum Student 2019 
En genomgång av hur de olika skolorna planerar att lägga Studentdagen 2019: 
 



Vara 14/6 

Tidaholm 14/6 

Mariestad 14/6 

Lidköping 5/6 

Skara 14/6 

Skövde 14/6 

 

 

3 – Reflektioner kring förmiddagens möte för Gymnasierektorer inom 
Utbildning Skaraborg. 
Den samlade bilden var att förmiddagen varit bra och innehållsrik för både ”gamla” och ”nya” 
rektorer. Frida Jolsgårds informationspass om antagningsrutiner med mera var mycket uppskattat, 
och mötets mening var att liknande dragningar bör ske återkommande. Dels som fortbildning för 
berörda rektorer, men även som en möjlighet att diskutera kring aktuella problem och utmaningar. 
Under förmiddagen identifierades några områden där vi har behov av vidare diskussion inom 
rektorsgruppen inom Utbildning Skaraborg för att försöka skapa en så stor samsyn som är möjligt. På 
mötet lyftes också behovet av att dessa områden lyfts i SYV-nätverket.  
Dessa områden var: 

Dispenser – Hur bedömer vi fri kvotsansökningar och ansökningar gällande dispens från Engelska? 
Förmiddagens diskussioner visade att det finns ett stort behov av att prata kring dessa frågor över 
skolgränserna.  

Validering – I vissa delar av Sverige sker idag en stor ökning av elever med utlänska betyg som ska 
valideras till det svenska systemet. Inom Utbildning Skaraborg är detta ej ännu någon stor fråga, men 
en ökning kan vara att vänta. En diskussion måste hållas kring hur dessa valideringar ska göras för en 
så likvärdig bedömning som möjligt. 

   

Projektet och tidsinsats från kommunen 

Hur löser vi tiden i organisationen. Det lät stort.  

 

 

4 – Antagningsproblematik för elever som deltagit i Sommarskola. 
 

De Sommarskolor som genomförs kan enligt reglerna pågå till och med sista juni. Problemet är att då 
hinner systemet inte få med Sommarskolornas betyg till den slutgiltiga antagningskörningen inom 
Utbildning Skaraborg. Startdatum för Sommarskolan kan inte ligga före skolavslutningen, vilket i sin 
tur ger ett mycket kort tidsspann för kommunerna för att kunna genomföra Sommarskolan. Hur kan 



vi inom Utbildning Skaraborg informera om detta till berörda, och vad kan göras inom Utbildning 
Skaraborg för att möjliggöra för elever att med hjälp av Sommarskola bli behörga till gymnasiet samt 
bli antagna till det samma? Förslaget från nätverksmötet är att lyfta problematiken till 
Skolchefsgruppen. Erik Eriksson tar upp detta med skolchefsgruppsrepresentant Yvonne Kjell.  

 

 

 

 

5 – Länsstudiedagens framtida upplägg 
Nästa Länsstudiedag är planerad till hösten 2018. I nuläget är beslutet att den genomförs av 
Falköping/Tidaholm. Några händelser har dock dykt upp på vägen som skulle kunna leda till 
förändringar i detta beslut.  

 
Den första händelsen gäller att osäkerhet råder kring vilket datum som beslutats kring. Vissa 
deltagare i Nätverket menar att tisdagen vecka 48 är beslutad. I protokollet från Nätverksmötet VT 
2017 står det att Länsstudiedagen genomför tisdag v. 44. Några kommuner (Skövde, Vara och 
Tidaholm) har i sina läsårstider lagt in en studiedag tisdag v. 48 utifrån att en ska användas till 
Länsstudiedag.  

 
En annan händelse som skett under året är att Lidköping dragit sig ur och inte kommer att delta i 
Länsstudiedagen 2018. En av orsakerna till att Lidköping inte deltar är för att innehållet de senaste 
åren varit för allmänt och att Länsstudiedagen inte gett de fortbildningsresultat som Lidköping 
önskat. 

 
Under diskussionen på mötet 1/11 så lyfts det upp att de nätverksträffar som några 
Gymnasieprogram genomfört under läsåret 16/17 (istället för Länsstudiedag) har varit mycket 
lyckade. Musikutbildningarna på Gymnasium Skövde och De La Gardie träffades, detsamma gjorde 
Ekonomiprogrammen från några skolor.  
En idé växer fram under mötet att släppa den gamla iden kring en Länsstudiedag anordnad på ett 
ställe och att istället anordna Nätverksträffar för vart och ett av de gymnasieprogram som finns inom 
Utbildning Skaraborg. De skolor som ingår i Utbildning Skaraborg anordnar proportionerligt utifrån 
storlek nätverksträffar för några gymnasieprogram vardera på en specifik dag.  
Flera fördelar lyfts upp med att anordna en Nätverksdag istället för en Länsstudiedag.  
En är att förberedelserna för arrangemanget sprids ut på samtliga inblandade skolor varje år. På så 
sätt slipper en skola att ta hand om ett jättearrangemang vart fjärde eller vart femte år. En annan 
fördel som lyfts upp är att innehållet för varje programs nätverksträff sätts av respektive program, 
vilket förhoppningsvis kan leda till att dagen återigen känns mer angelägen för Skaraborgs 
gymnasieskolor.  

 
För att skapa ekonomiska förutsättningar föreslås att varje Nätverksträff får en budget utifrån en 
elevpeng. Stora program med många lärare, elever och inriktningar får då mer pengar till dagens 



genomförande, medan mindre program med färre lärare och elever får en proportionerligt mindre 
summa.  

 
Samtliga deltagande skolor på Gymnasienätverksmötet 1/11 2017 såg fördelar med detta upplägg.  

Vid nästa Gymnasienätverksträff är planen att ta ett beslut om inblandade skolor vill gå vidare med 
idén om en Nätverksdag. På nästa möte tas även beslut om vilket datum som gäller för dagen. 
 
Detta innebär att iden om en Nätverksdag istället för en Länsstudiedag behöver lyftas i respektive 
skolors rektorsgrupper och diskuteras innan detta möte. Det samma gäller frågan kring vilket datum 
dagen ska genomföras. Tisdag v 44 eller tisdag v. 48? 

 

6 – Laget runt 
Mötets deltagare delade med sig kring nuläget i epektive skola/kommun. 

 

7 – Nästa möte 
Den 9/2 2018 i Falköping klockan 8:30 - 13:00 

 

 

Sekreterare 

Erik Eriksson 
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