Nätverk IM rektorer, Skaraborg
Datum: 180907
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: De la Gardiegymnasiet
Deltagare:
Hillevi Larsson, Kommunalförbundet Skaraborg
Maria Bring, Karlsborg
Staffan Wiljergardh, Falköping
Sara Holm, Tibro
Maria Andersson, Gullspång
Birgitta Vallin, Mariestad
Carina Bertilsson, Lidköping
Ärende:
Aktuellt från respektive verksamhet –
Mariestad, Vadsbogymnasiet
Just nu består IM av 92 elever varav 53 på Språk, preparander 15 individuellt alternativ 14
elever.
Stora utmaningen att arbeta med är att främja närvaro. Frånvaron är för hör för IM:s elever.
Gullspång
Språkintroduktion är nystartat och består av mellan 12 – 18 elever. Maria är också länk
mellan Skolchefsgruppen och närverket.
Tibro
Består nu av 65 elever varav 21 på språkyrkesintroduktion. Att hantera frånvaron för IM:s
elever är en utmaning. Mål med läsåret är en 0-vision på frånvaro.
Tips om att Modersmålsskolan för studiehandledning och modersmål är bra att använda via
länk. Billigare än att anställa.

Falköping
Språkintroduktion består av 100 elever och på övriga IM-program går drygt 120 elever. En
utmaning att garantera varje elev minst 23 timmars undervisning och att integrera eleverna
på nationella program. Nedslag av skolinspektionen. Språk IM erbjuder 14 ämnen, har 8
grupper. Frånvaron bland eleverna är en utmaning.
Karlsborg
IM består av 24 elever varav 22 elever går på språkintroduktion. Stark godman-förening som
gjort att eleverna inte flyttat ut från kommunen, de har ordnad boende i kommunen. Har
kvar asylboende i kommunen. Erbjuder 11 ämnen, inte naturvetenskapliga ämnen och två
SO-ämnen. Alla ska ha idrott även om de har betyg. Frånvaro bland eleverna är en utmaning
att arbeta med.

Lidköping
IM i Lidköping består just nu av 230 elever fördelade på två platser i kommunen. Har startat
flera varianter av yrkesintroduktion och att skugga på nationella program. Ställer om
verksamheten utifrån nya styrdokument.
Skara
IM har minskat i antal elever, består just nu av 74 elever varav 44 preparander, 10
individuellt val, 20 språkintroduktion och 20 IMPRO elever. Har minskat med mellan 15-20
personal.
Skaraborgs kommunalförbund
Nätverk IM har tillkommit utifrån beslut från skolchefsgruppen, det finns behov av att IM
samverkar i regionen.
Antagningen har varit problematisk i år, dubblerat bemanning i juni, juli, augusti.
Problem att det inte fanns rektorer och SYV på plats på skolorna under sommaren. Problem
med betyg, sena kompletteringar och ändringar i betyg.
Beslutet om asylsökande ska få gå nationella program har medfört merarbete då 15
kommuner har fattat 15 olika beslut. Frånvaro
Skolchefsgruppen ska fatta beslut om digital fjärrundervisning i modersmål och
studiehandledning i Skaraborg

Genomgång av uppdragsbeskrivning
Genomgång av kompletteringar till uppdragsbeskrivningen. Det uppdaterade avtalet
publiceras på kommunalförbundets hemsida.

Information från Skolverket
Se bilagor.

Gott exempel på yrkesintroduktion
Sara beskriver Tibros modell för yrkesintroduktion.

Projekt ”Studier för unga 15 – 24 år som anlänt till Sverige under senare år”.
Telefonkonferens med Susanne Sandgren, Kommunalförbundet som beskriver möjligheter
att kunna ansöka om medel för SKL:s projekt. Se bilaga.
Var och en undersöker i sin kommun om intresse till nästa möte då frågan återkommer på
agendan. Sara Holm blir kontaktperson gentemot SKL.

Övriga frågor
Diskussion kring respektive skolas drogpolicy.

Nästa möte
Den 9 november, kl. 09.00 – 12.00 i Karlsborg.

Vid anteckningarna
Carina Bertilsson

