Nätverksmöte 26 februari 2021 kl 13-15 via Teams
1. Inledning/Närvaro
Anna Dahlson, Eva Hjerpe, Sara Holm , Susanne Schiller Harvey, Malin Ohlsson, Harald
Lundqvist, Ci Olofsson, Daniel Ekman, Jonas Wåhlberg, Maria Bring, Frida Jolsgård,
Anne-Cathrine Gunnerek, Samuel (Tibro)
2. Föregående anteckning
Frida supportar genom att dela anteckningarna
3. Uppdrag samverkan IM Skaraborg
K-dag 29 nov 2021 - blir en digital dag men med förhoppning om fysisk dag. Ämnes/yrkesspecifik inriktning. Förslag på tema för IM-dagen - Anna Liljeström, utveckla digital
undervisning, studieplaner, pedagogiskt utbyte för kompetensutveckling mellan enheterna fler förslag kan lämnas in till presidiet.
Diskussion om glappet mellan IM och Vux, fyraåriga studieplaner kan vara en lösning för
att elever ska hinna bli 20 för att kunna skrivas över till rätt enhet. Hur skulle det funka med
eventuella ansökningar till Vux och samarbetet mellan olika sektioner? Detta är viktigt att vi
hittar ett samarbete med Vux kring! Anna Dahlson tar med sig frågan till Vux-nätverket och
lyfter att den stora stötestenen är antalet platser. Pengar och resurser, fyrkantiga lagar och
regler, samverkan mellan olika instanser - det är några av de delar som gör att det idag hakar
upp sig och får elever att hamna i en gråzon mellan IM/Vux. Hur gör vi för att jobba bort
hindren?
Tilläggsuppdrag, information från Harald - uppdraget är att elever ska bli behöriga från
grundskolan till gymnasiet. Uppdraget bör begränsas till att åk 9 ska bli behöriga till
gymnasiet, det begränsade uppdraget skickas tillbaka för nytt beslut. Uppdraget är stort och
begränsningen är nödvändig för att kunna göra något konstruktivt. Vilka delar behövs för
att eleven ska kunna stå på egna ben i framtiden och vilka målbilder är viktiga för eleverna?
4. Referensgrupper etc
Malin informerar om att det är ett möte kring "Uppdrag fullföljda studier" är på gång,
fredag vecka 10, mer info kommer på nästa möte.
Fullföljda studier Skaraborg 2.0 - anmälan hittar du här nedanför

Välkommen på informationsmöte ”Fullföljda studier
Skaraborg 2.0”
Under våren kommer vi delta vid era respektive nätverksträffar för dialog. Inför nätverksträffen
bjuder vi in till ett informationsmöte. Du kommer få information om två större satsningar som
har genomförts respektive pågår inom ramen för Fullföljda studier i Skaraborg: ”En skola för
alla” samt ”Fullföljda studier genom Trygghet och Studiero”.
Syftet med informationsmötet är att vi ska ha en gemensam grund inför dialogerna, samt att vi
inte ska behöva ta för lång tid av era nätverksmöten.
Det finns tre olika tider att välja mellan, innehållet kommer att vara detsamma på alla tre
möten.

Tisdag 9 mars kl. 9 – 10
Tisdag 9 mars kl. 15 – 16
Onsdag 10 mars kl. 10 – 11
Anmälan sker via länken https://utbildningskaraborg.se/infomote
Mötena sker via Teams, och en länk kommer att skickas ut ett par dagar innan mötet.

5. Utbildning Skaraborg
Frida informerar om rapporten "Utbildning Skaraborg" som går igenom måldokumentet.
Lämna info till Frida om det finns något som du vill ha med i kommande rapport gällande
IM-nätverkets arbete utifrån måldokumentet.
Fler obehöriga i år än så länge enligt ansökningsstatistiken för i år. Pandemieffekt?
Sara informerar kring IMProve, projektet blir förlängt.
6. Samtalsfrågor
7. Kommande möten
Inför nästa möte skicka in förslag på tema till IM-dagen till presidiet, Jonas.
•
•

9 april - samma tid, samma plats
7 maj - samma tid, samma plats

8. Övriga frågor
Lägesrapport utifrån nya rekommendationen, från och med vecka 9
Daniel - som före rekommendationen
Jonas - 100% närundervisning
Ci - som före rekommendationen
Anna - 100% närundervisning
Ann-Cathrin - 100% fjärrundervisning
Susanne - 100% närundervisning
Malin - 20% närundervisning samt mer för elever i behov av stöd
9. Avslutning

