Nätverksmöte 9 april 2021 kl 13-15 via Teams
1. Inledning

Eva Hjerpe, Anna Dahlson, Sara Holm, Ci Olofsson, Sara Holm, Harald Lundqvist, Jonas
Wåhlberg, Daniel Ekman, Samuel i Tibro

2.

Föregående protokoll

3. K-dagen 29 november

Gymnasieskolorna - olika program på olika skolor, digitalform, även de önskar att den vore fysisk
för att få till spontanpratet som sker när människor möts.
Förslag:
Gemensam ram för alla mellan 8-12 och 9.15-11 blir till IM samt eftermiddagen
Sara har lämnat förslag till presidiet som skulle kunna användas
Önskemål gällande något kring ISP och hur man använder dem rent pedagogiskt i sin verksamhet.
Sara lyfter Skolverkets moduler kring Utveckling av introduktionsprogrammen.
Kulturen kring antipluggkulturen
Vilka regler gäller för betygssättning på IM, vad säger lagen? Efter kurs/ämne/termin/läsår? En
kort föreläsning av en skoljurist för vidare samtal i personalgruppen efteråt.

Lyft frågan med personalgruppen och samla ihop vad personalen önskar. Alla
önskemål lämnas till presidiet senast den 25 april.

4. Informationsmaterial Utbildning Skaraborg
Feedback kring innehållet för IM?

5. Rapport 2020 Utbildning Skaraborg

Vad är viktigt att belysa kring IM i nästa rapport?

Frågan bordläggs till nästa möte den 7 maj.
6.

Behörighetsläget/Fullföljda studier – inför hösten

Fridas statistik visar att det är ca 1,7 %-enheter fler än förra året. Nästan samtliga kommuner ser
samma tendens, redan inskrivna elever på IM kommer att hänga kvar längre då språkintroduktion
minskar men går över till individuellt alternativ och en större andel obehöriga från grundskolan.
Många elever med låga studieresultat.
Skövde ser inte en ökning just nu men däremot är det en förskjutning i vilka ämnen eleverna är
obehöriga i. Jobb för unga - 19-åringar som inte kommer vidare i sina studier får göra praktik,
kommunen betalar eleverna 8000kr som "lön" för sin insats.
Mål och motivation är två viktiga nycklar för att få eleverna genom sina studier.
Insatserna behöver sättas in långt tidigare än på IM.
7.

Dagsaktuellt/Laget runt

En ökning av obehöriga elever som gått hela sin skolgång i Sverige

Prövningar - hur har vi löst detta på våra enheter? Vi ser möjlighet till mycket samverkan mellan
grundskola/gymnasie/vux för att ta del av prövningsmateriel.

8. Kommande möten

a. 7 maj
Punkt nummer 5 från detta protokoll
Susanne Sandgren, Camilla Lindberg - Fullföljda studier Skaraborg 2.0
b. Hösten
Presidiet bestämmer tillsammans med Harald
9. Övriga frågor
10. Avslutning

