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Minneesanteckningar arbetsgruppsmöte för nätverket  

SKSYV, Skaraborgs nätverk för Studie- och Yrkesvägledning 

Tid och Plats: 
Måndagen den 12:e september, Katedralskolan, Skara 

Deltagare 
Linda Esseholt, Grästorp 

Lotta Svensson, Lidköping 

Louise Gidlund, Skövde 

Anna Sandén, Falköping 

Frida Johansen, Tidaholm 

Frida Jolsgård, antagningskansliet 

Ann Bjärnsund, Skara 

Maria Zell, Tibro (inbjuden, med från nästa möte) 

Emma Erlandsson, Gullspång (inbjuden, med från nästa möte) 

Mötet öppnas 
Vi diskuterade antagning och vilka trenders om vi kan se i Skaraborg. Industriprogrammet har över 

lag få sökande. Bra att bjuda in arbetsförmedlingen på föräldramötet i årskurs 9 för att prata 

prognoser för framtiden. Flera har testat detta med gott resultat. 

Nya representanter 

Maria Zell kommer att vara med från och med nästa möte. Så förhoppningsvis även Emma 

Erlandsson från Gullspång. Frida Jolsgård kommer att ta över Maria Nimstads roll på Skaraborgs 

kommunalförbund.  

Kommande träffar 

Nätverksträff 

Vi kommer att ha en träff en 12:e oktober klockan 8.30-12.00 för alla SYV:are. Vi kommer att vara i 

Skövde, Louice Gidlund kollar lokal. Temat på träffen kommer att vara Jämställdhet och mångfald. 

8.30-9.30 Linda visar uppdragsbeskrivning, Hillevi berättar om EU-ansökningar, Frida Jolslund 

informerar om antagning. 

9.30-10.30 Metodutbyte och fika. Frågan ”Hur jobbar du som SYV med jämställdhet i vardagen? Ta 

med ett gott exempel” skickas med kallelsen ut.  

10.30-12.00 Kicki Borhammar från EDCS kommer och berättar om Jämställdhet och mångfald. Louise 

diskuterar detaljerna med Kicki. 

Arbetsgruppsmöte 12/10 kl. 12-14 i Skövde 

Vi har ett lunchmöte och följer upp hur dagen gick samt planerar nästa steg. 
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Arbetsgruppsmöte 9/2 kl. 9-12 i Lidköping 

Vi träffas på De La Gardie och har ett arbetsgruppsmöte. Huvudsyftet ör att planera nätverksträffen 

den 7:e april. 

Nätverksträff 7/4 kl. 8.30-15.00 Falköping 

Vi kommer att ha en träff en 7/4 klockan 8.30-15.00 för alla SYV:are. Vi kommer att vara i Falköping, 

Anna Sanden kollar lokal. Temat på träffen kommer att vara Integration. 

8.30-9.30 Linda visar uppdragsbeskrivning, Frida Jolslund informerar om antagning. 

9.30-10.30 Metodutbyte och fika. Frågan ”Hur jobbar du som SYV med integration i vardagen? Ta 

med ett gott exempel” skickas med kallelsen ut.  

10.30-12.00 Skolverket kommer (förhoppningsvis. Anna Sanden kontaktar skolverket) 

12.00-13.00 Lunch på egen hand. 

13.00-15.00 Skolverket fortsättning. 

Ytterligare träff kommer att planeras om behov finns annars är nästa arbetsgruppsträff hösten 2017. 

Praktikverktyget 
Praktikverktyget kommer att gå in i genomförandefas 2 under 2017. Till och med den 31:e december 

2017 finns två administratörer, Anette Wirdby och Nina Jin. Från årsskiftet finns bara en 

administratör och syftet är att kommunerna kommer att ta över ansvaret i respektive kommun. 

Supporten kommer med andra ord att halveras. Denna info kommer att komma till 

skolchefsnätverket. SYV-nätverket tog del av informationen men ser att det här är en fråga för 

skolchefsnätverket att säkerställa framtida administratörer.  

Den 26:e oktober kommer Emma Theiland-Nilsson från GR till Skaraborgs kommunalförbund för att 

hålla en workshop kring Integration. Hur jobbar vi kring IM-elever? Workshoppen pågår mellan 

12.30-15.30.  

Grundskolenätverket  
Sammankallade: Frida Johansen, Tidaholm 

Grundskolenätverket träffas fredagen den 16:e. Info kommer på nästa nätverksträff. 

Gymnasienätverket 
Sammankallade: Louise Gidlund, Skövde (kommer att rotera) 

Gymnasienätverket träffades innan sommaren. Många nya deltagare. Diskussioner kring uppdraget 

och hur uppdraget ser ut i de olika kommunerna fördes. Metod .och erfarenhetsutbyte.  

Vid tangentbordet; 

Linda Esseholt 
 

 


