
 

 

 

Protokoll för IM-nätverket 221209 digitalt 
 

1. Närvaro/deltagarlista  
  
Jonas Wåhlberg, Harald Lundqvist, Daniel Ekman, Maria Lundin, Petra Björk, Maria 
Bring, Malin Olsson, Frida Jolsgård, Anne-Cathrine Gunnerek  

  
Jonas justerar anteckningarna och skickar till Utbildning Skaraborg för publicering  
  
  

2. Föregående protokoll  
  
Jonas drar igenom  

  
3. Avstämning nätverksdag 28/11  

  
Bra att få träffa andra enheter och diskutera lärare emellan.   
Att få byta erfarenheter ämneskollegor emellan.  
Föreläsningen från GR kändes något tunn och forcerad.   
Föreläsningen av Susanne Sandgren kändes bra.  
Fler styrda diskussionsfrågor kring organisation, hur lägger andra enheter upp 
strukturen på sin enhet. Likvärdigheten mellan enheterna, hur ser vi till att det blir lika 
oavsett storleken på kommunen.  
Start och sluttid var bra, funkade för alla deltagande enheter.   
Nästa gång kunna lyfta LGR22 för att se hur det påverkar IM-verksamheten.   
Skolanknytning - begreppet som sådant och hur möter vi detta?   
Bra att få en gemensam samsyn kring begrepp.  
Nätverkande mellan enheterna positivt.  
  
Maten och lokalen behöver tänkas igenom till nästa gång.   
Hellre fler goda exempel än för lång diskussion.  
  
Till nästa gång skulle upplägget kunna vara att lägga det som ett studiebesök på en 
enhet för att få tillgång till fler grupprum.  

  
4. Uppdatering av uppdragsbeskrivningen  

  
Ligger i teamsrummet. Jonas drar igenom de justeringar som är gjorda, det är några 
mindre justeringar.   

5. Övergångar och dokumentation  
  
Bordläggs till nästa möte  

6. Presidiet - ersättare för Jonas  
  
Anna, Malin och Anne-Cathrine sitter idag. Ska det roteras eller ska Jonas efterträdare 
kliva in och ta över den positionen. Maria Lundin har erbjudit sig att hoppa in.  
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7. Uppdatering kontaktlista  
  
Ligger som ett worddokument under filer i teamsgruppen  

8. Nästkommande möte  
  
27/1 klockan 9-12 på plats på Kavelbro  
Mars (digitalt)  
Maj (på plats)  
  
Presidiet tar fram datum för våren.  
Möten på plats kommer att ske 900-1200 vid två tillfällen under vårterminen  
Möten digitalt kommer att ske 1030-1200 vid ett tillfälle under vårterminen  

9. Övriga frågor  
  

10. Avslutning  
 


