
 

 

 

Protokoll för IM-nätverket 220408 Karlsborg 
 

1. Närvaro/deltagarlista  
  
Maria Bring, Jonas Wåhlberg, Daniel Ekman, Frida Jolsgård, Petra Björk, Harald 
Lundqvist, Malin Olsson  
  
Jonas justerar anteckningarna och skickar till Utbildning Skaraborg för publicering  
  
  

2. Föregående protokoll  
  
Jonas drar igenom  

  
3. K-dag 28/11   

  
Inget gemensamt planerat som en länsstudiedag men önskemål att IM-personal ändå 
kan få träffas.  
  
Hur vi förhåller oss till det elevunderlag vi har´? Vilka trumfkort har vi för att kunna 
lyckas nå eleverna? Vad kan vi erbjuda eleverna både i undervisningssituation och 
utanför skolan. Regelverket sätter krokben för oss utifrån hur verkligheten ser ut. Hur 
får vi eleverna att jobba även med det de inte tycker är kul?  
  
Metodik/didaktik - hands-on tips och trix när de organisatoriska trumfkorten är 
dragna  
  
Ny läroplan Gy11/Lgr22 och kurs/ämnesplaner - ur ett IMperspektiv kap 1 och 2  
  
Tips på föreläsare Åsa Hirsch, Helena Wallenberg?  

  
4. IM-prove  

  
Överlämningsdokumenten är uppskjutna och punkten bordläggs därför tills vidare.  

  
5. Huvudmannadag 22 april  

  
Plats: Scandic Billingen  
Tid: 13-15  
Konferensen behandlar ledning och styrning av Introduktionsprogrammen. SKR, 
Skolverket, förbundet och skolforskare finns på plats. Denna är inte avsedd enbart för 
IMprove-kommuner, utan för alla kommuner i Skaraborg. Be att de som inte anmält 
sig ännu gör det omgående så vi kan beräkna go-fika.  
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6. IMS/Ukraina - runda hur ser det ut  
  
Falköping - ingen  
Skara - träffar de som är aktuella under lovet. Ge dem ett sammanhang, en skollunch, 
hoppas på distans, ej inskrivning. Omtag till augusti.  
Lidköping - inskrivningssamtal klara, sju elever klara för inskrivning, tre dagar i 
veckan, start efter påsklovet. Stöttar med distansundervisning de dagar de inte går i 
skolan.  
Mariestad - ingen  
Karlsborg - tre elever, sfi + sva fram till sommaren, distansläser mot sina skolor övrig 
tid  
  
Vilka direktiv finns uppifrån gällande de som är 18 år? Alla kommuner behöver göra 
likadant  

7. Övriga frågor  
  
* IMY Falköping (dragning av Jonas)  
Jonas gör en dragning kring det projekt kring yrkesintroduktion som han ev kommer 
att gå in i.  
Hur får vi en mer likvärdig utbildning för alla elever så att det blir enklare att motivera 
de elever vi möter med en utbildning de vill ha. Dimensioneringsfrågor blir viktiga för 
att kunna möta det elevunderlag som finns idag. Kanske behöver vi tänka mer utanför 
boxen, lokalt och ha ett mål som ligger nära i tiden? Var, och hur, kan vi överbrygga 
och hitta möjligheter ihop med näringslivet? Bollen ligger hos politikerna just nu.   
  
Betalda utbildningar, där eleven får lön. En motivation som är kontroversiell.  
  
Vad är det som gör våra barn så sjuka? Efter nio år i grundskolan så landar de in på 
IM och är fullständigt dränerade på energi. ´Vi förstör våra ungdomar - hur kan vi 
ändra på det så att skolan blir den bästa och tryggaste platsen på jorden?  
  
Önskemål - Vi startar en skolpilot - vi klarar eleverna upp till åk 6 dit behöver alla och 
därefter behöver ett akademiskt- och ett yrkes-spår :)  
  
Vi behöver lyfta upp lärarprofessionen så att det blir hög nivå på de lägre åldrarna så 
att de kan lära eleverna så att de kan komma vidare. Det blir i dagsläget ett 
producerande och ett mätande som kan vara destruktivt i lärandet. Hur 
kompetensutvecklar vi lärarkåren så att de kan möta det elevunderlag vi har?   
  
Harald lyfter tankar om hur man kan samverka mer med näringslivet och högskolan 
för att få de elever som pluggar att stanna i regionen. Högskolan är än så länge 
motsträvig och så ser det ut i hela landet.   
  
Forskning visar att lärare är "flyttningsobenägna" vilket borde gynna Skaraborg om en 
uppstart av lärarutbildning på högskolan i Skövde skulle ske.  
  
Diskussion kring huruvida akademiseringen av alla utbildningar är av godo.  
  
* Uppdragsbeskrivningen behöver uppdateras  
Harald och Jonas sammanstrålar  
  
* KAA - flyttas till dagordning.   
Var går gränsen för att vara inskriven eller utskriven, vad är skolans uppdrag? Hur ser 
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KAA ut i de olika kommunerna - hur jobbar vi? Hur kan vi nyttja de olika vägarna och 
synliggöra det? Det finns ett hålrum som behöver synliggöras, vem ansvarar för vad?  
  

  
8. Nästkommande möte  

  
Fredag kl 13-15  
  
3/6 Mariestad  

  
9. Avslutning  

 


