
Minnesanteckningar styrgruppsmöte för SYV-nätverket i 

Skaraborg 2022-09-19 

Möte på Västerhöjdsgymnasiet A-huset sal 106 i Skövde kl. 09-12 

Deltagare: Ann Bjärnsund, Petra Eriksson, Louise Gidlund, Frida Johansen, Åsa 

Malmgren, Erik Mannikoff Petersson, Anna Sandén, Lotta Svensson 

 

Planering nätverksträff 21/10 

Plats: Vara konserthus lilla salen (67 platser) 

Erik har bokat kaffe/te + smörgås till drop-in-fikat och kaffe/te + kaka till em. 

Programmet är inte helt spikat, Joakim Cao är klar. 

Kostnaderna kring SYV-träffen t ex föreläsare, fika fördelas på Skaraborgs 15 
kommuner baserat på antal invånare. Det blir en kostnad för kommunen vare sig 

SYV är med eller inte. Viktigt att delta, dels ges fortbildning, dels ett tillfälle att 
mötas. 

Programförslag 

08.45 - 09.00  Drop in-fika 

09.00 - 09.15  Välkomna – Anneli Alm & styrgruppen 

09.15 – 09.45  Antagningskansliet – Frida Jolsgård, Camilla Lindberg, Petra 

Eriksson 

09.45 – 10.45 Om Gymnasiedimensionering, Kompetensförsörjning, 

Kunskapsnoden – Anneli Alm, skolchef Tidaholm och Hillevi 

Larsson, utbildningsstrateg Skaraborgs Kommunalförbund 

10.45 – 11.00 Paus 

11.00 - 12.00  Hemmasittare, Tobias Forsell, SPSM – (deltar digitalt) 

12.00 - 13.00  Lunch på egen hand 

13.00 - 15.00  Inspirationsföreläsning: Studie- och karriärvägledning i den 

digitala tillvaron,   

Joakim Cao, studie- och karriärvägledare Malmö Universitet 

(fikatid inkluderat) 

 

Åsa kontaktar Tobias Forsell, SPSM om upplägg kring hemmasittare. Tobias 
Forsell är mycket kunnig inom området ”hemmasittare” och har bland annat 

skrivit en avhandling inom området. 
 
 

Omvärldsspaning 

 
SYV upplever att förändringen kring Yrkesprogrammen ställer till det på skolorna. 
Hur får skolorna till det schemamässigt? Hur ska SYV informera till eleverna? 

Beslutet är tagit utifrån Stockholmsperspektiv. Kan det komma att få motsatt 
effekt här i Skaraborg? Det positiva är att det ges en möjlighet att få med sig en 

bredare behörighet, 2800 poäng.  
 
Vi går igenom presentationerna ”Dimensionering av gymnasial utbildning för 

bättre kompetensförsörjning” och ”Kompetensförsörjningsanalys 2022-2026 för 



Skaraborgs kommuner”. Det är mycket intressant och SYV vill att detta tas upp 

på stora nätverksträffen. 
 

Nuläge kring gyval, prao, APL m.m. 
 
Vara: Ny syvplan, har träffat åk 6, många frågor från elever kring PRAO och 

gymnasieval. Samarbete mellan grundsyv och gymnasiesyv kring 
informationsdagarna. 

 
Tidholm: Fullt upp på gymnasiet. Utveckling av verksamhets/syv-plan. Alla på 
högskoleförberedande program ska göra två verksamhetsbesök. Elever på IMA 

ska göra en veckas PRAO. Används Praktikplatsen för IM? Vilka kommuner 
använder Praktikplatsen? 

 
Skövde: Individuella elevärenden tar mycket tid, mycket tid kring byten av 
kurser. 

 
Lidköping: Många byten av program. Har varit ute och pratat med åk 1, på gång 

med åk 3. 
 

Skara: Många byten av program och kurser. 
 
Grästorp: Prao nu. Använder inte Praktikverktyget ännu, kräver mycket resurs 

att starta upp detta. Tar det mer tid än det ger? Kvalitet viktigt för Praon. 
Supporten superbra när det gäller Praktikverktyget. Intyget mycket bra.  

70 elever i varje årskurs. På väg att ta fram en syvplan, finns en arbetsgrupp 
med rektorer, lärare och syv. Börjar med att kartlägga elevernas behov. Var har 
vi glapp och luckor? Vad kan vi utveckla? Gymnasieinformation på gång.  

 
(SSA-arbete, Götene framgångsrika, bjuda in till nätverksträff? Igen?) 

 
Falköping: Flyter på bra, ganska lugnt just nu, brukar inte vara så. 

 

Uppföljning från arbetsgrupper 

 

Grundskolan: Träffas 30/9 

Gymnasiet: Träffas 14/10 

Vux: finns ingen representant i styrgruppen 

 

Övriga aktuella frågor 

Flera nätverk bl.a. SYV:s styrgrupp kommer att bli inbjudna till 

avstämningskonferens kring höstens gymnasieantagning.  
Det är den 29/9 kl. 14-16 och sker digitalt, inbjudan kommer. 

 

Nästa styrgruppsmöte: 
 

Måndag 14/11 kl. 08.30-12.00, plats Tegelbruket, Skaraborgs Kommunalförbund 


