
Minnesanteckningar Styrgruppsmöte för SYV-nätverket i 

Skaraborg 2021-12-06  

Möte via Teams kl. 10.00-12.00 

Deltagare: Anneli Alm, Ann Bjärnsund, Anna Sandén, Louise Gidlund, Erik 

Mannikoff Petersson, Petra Eriksson 

 

Utvärdering av höstens nätverksträff 12/11 i Skara 
Det var ganska få som deltog, ca 35 personer och flera sena avbokningar. På 
vårens digitala träff deltog 60 personer. Hur får vi fler att delta? Viktigt att SYV 

möts, en form av kvalitetssäkring och kompetensutbildning. Kommunerna 
betalar för träffen. SYV måste planera in och prioritera detta. Lobba för dessa 

träffar till sina kollegor. Erik lyfter frågan i grundskolegruppen för SYV. 
 
Vissa på VUX upplever att innehållet på träffen inte berör dem. VUX-SYV måste 

återkoppla vad de önskar. 
 

Ser även att antalet deltagande SYV minskat på Länsstudiedagen, tidigare har 
alla varit med på träffen. 
 

 
Tankar kring vårens nätverksträff 

Förslag på innehåll: 
• SPSM har föreläst för SYV i Fyrbodal, Anneli kontrollerar om detta skulle 

kunna vara något.  

• Information om Folkhögskolan. 
• Nätverket särskolan, mer kunskap till SYV om gymnasiesärskolan, komma 

och berätta – Petra. 
• Stockholm Universitet prata om VFU – Anna Sandén 
• Vägledningsteorier – Anna Sandén 

• Från Nätverken IM, VUX, YH, önskas mer kunskap om de olika 
skolformerna, öka förståelsen. VUX och YH var med i våras. Info om IM? 

 
Fysisk träff den 25 mars eller 1 april.  
 

Lokal? 
 

 

Uppföljning från arbetsgrupper 

Grundskolan ska träffas snart. 

Gymnasiet träffades nyligen. Pratade om LIU och IMV. 

 

Diskussion 

Anneli besökt IM-, Gymnasie- och AME-nätverket angående tilläggsuppdraget 

obehöriga elever. SYV nämns hela tiden som viktig här.  

Kompetens saknas. Hur får vi elever att välja så att vi får kompetens där den 

behövs? 



 

Ett stort problem är att det är svårt att få ut eleverna på prao inom vissa 
branscher, t.ex. så påverkar säkerhetsföreskrifter. Kommunen måste föregå med 

gott exempel och själva ta emot praoelever så att företagarna tar emot. Vara 
kommun har exempelvis hjälp av näringslivschefen vid prao-anskaffning.  
 

Samverkan Skola Arbetsliv - viktigt att planen finns i varje kommun. UF har fint 
material kring yrke och samhälle. Öka studiebesök i grundskolan för att få mer 

yrkeskunskap. Hur ska elever kunna göra val till yrken de inte känner till?   

 

Friskoleträff  

Alla friskolorna i Skaraborg berättade om sin verksamhet för SYV, bra och viktig 

information. Finns önskemål om att tidigarelägga träffen under hösten. 

 

Kommande mötestider vt-22 

25 februari och 2 maj 

 


