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§1. Välkommen och presentation 
 
Daniel Larsson hälsade välkommen till Tidaholm och Rudbecksgymnasiet. 
 
§2. Laget runt – hur står det till i våra verksamheter? 
 
Gruppen delade med sig av nuläget i respektive kommun/skola. 
 
§3. Planering av stora rektorsgruppen träff  1/11 
 
09.00-13.00 inkl. lunch. Lokal Insikten på Gothia science park i Skövde. 
Innehåll:  
Antagningsprocessen, antagningskansliet 
Information om projekten En skola för alla och Vägledning för livet, projektledare 
Tvärgruppsdiskussioner om hur vi på bästa sätt kan främja närvaro 
 
§4. Tjänstgöringsmodell 
 
Skövde redogjorde för sin nuvarande modell. 
 
§5. Mötesdatum 
 
Följande datum beslutades: 9 februari i Falköping och den 27 april i Tibro 
 
§6. Sjukskrivna elever 
 
Hemkommunen skall underrättas om sjukskrivningen påverkar längden på utbildningen. 
Kostnaden för utbildningen skall belasta hemkommunen även under sjukskrivningsperioden. 
 
§7. Studentkostnader 
 
En diskussion fördes kring hur vi kan stötta enskilda elever och elevföreningar så att kostnader 
hålls nere. 
 
 
§8. Arbetssätt och resurser för IKT 
 
Mötesdeltagarna redogjorde för vilka resurser man har för IKT. Exempel är förstelärare som 
har specifikt uppdrag inom IKT, workshops, IKT-utvecklare m.m. Alla ansåg att man borde ha 



möjligheten till mer omfattande stöd till pedagogerna än vad man i nuläget klarade av. 
 
§9. Rapport från Skolchefsmötet 
 
Yvonne Kjell redogjorde för de punkterna som berörde våra verksamheter. Exempelvis så 
diskuterades återkopplingen på antagningsprocessen. Det är svårigheter när olika gymnasieskolor 
hanterar IMPRO olika. Sommarskola och dispens i engelska är andra frågor som måste diskuteras 
vidare. Frågan kommer att lyftas när alla rektorer träffas den 1/11. 
 
§10. Avtalet Gymnasium Skaraborg 
 
Yvonne visade de förslag på förändringar som kommit in från några i rektorsgruppen. 
 
§11. Övriga frågor 
 

I) Länsstudiedagen 
Program för dagen m.m. lyfts som en punkt i gymnasienätverket den 1/11. De la 
Gardiegymnasiet kommer inte att delta på Länsstudiedagen from nu. Mötet 
diskuterade lämpligheten att den ligger planerad v44. 

II) Studiehandledare på nationella program 
SIKT nätverket har fått i uppdrag att se över möjligheten till digitala lösningar för 
mindre språk. Mötet diskuterade problemet kring rekrytering av studiehandledare. 

§ 12. Följande punkter bordlades till nästa möte: 

• Samsyn vid avhopp 

• Elevpeng  

• Frågor kopplade till Antagningskansliet. a) Sena uppdatering vilket medför fel i Extens b) 
Elever som är antagna på flera skolor (i och utanför vårt område) c) Eleverna i sin 
webansökan kan ange val av sportprofil för att slippa blanketthantering  

• Samordning kring IT-ärenden. Önskvärt? Vad/hur i så fall? 
 

Antecknat av Daniel Larsson 


