
Styrgruppsmöte SYV 7/2-18 
 
Deltagande: Annelie Ahlm, Frida Johansen, Frida Jolsgråd, Lotta Svensson, 
Louise Gidlund, Anna Sandén, Moa Mannesson  
Frånvarande: Ann Bjärnsund, Cecilia Karlsson 

 

Nästa nätverksmöte 8 mars  
Program 

• 08:30-09:00 Styrgruppen för SYV-nätverket hälsar välkommen och fika  
E-vägledning, teknik, praktik och etik 

• 09:00-09:50 Ungdomars datavanor (Malin Pongolini) 
• 10:00-10:50 Tekniken i praktiken (Christer Ljungberg) 
• 11:50-11:00 Paus med frukt 
• 11:00-11:50 Vägledaren på webben, praktiken och etiken (Mia Lindberg) 
• 11:50-12:50 Lunch i matsalen på Forsenskolan  
• 13:00-13:45 Jämställdhet som gör skillnad, Syvonline och GR- SAMSYV- 

allas ansvar (Emma Theiland Nilsson) 
• 13:45- 14:45 Bikupor inklusive fika  
• 14:45-15:00 Återsamling och diskussion 
• 15:00-15:30 Information från antagningskansliet (Frida Jolsgård) 

Styrgruppen önskar allmän information och uppdatering från antagningskansliet: 

 Mer information om Fri kvot 
 Mer information om Dispens i engelska 
 Mer information om Asylsökande 
 Mer information om blanketten ” Rutin för köp av gymnasieplats”  

Under mötet ska vi diskutera i bikupor: Hur använder ni Digitala verktyg i 
vägledningen? Kan webbaserade möten ersätta de ”riktiga” 
vägledningssamtalen? Fundera och ta med exempel som vi ska diskutera i 
bikupeform. 

I inbjudan ska det stå att det bjuds på lunch bjuds i skolmatsalen.  

Tidaholm fixar lunch och fika  

Frida skickar ut inbjudan via Outlook. 

Glöm inte meddela utbildning@skaraborg.se om ni har specialkost. 
 

  



Genomgång av styrgruppens 
uppdragsbeskrivning 
Diskussion kring arbetsgrupp för särskolan. Frida tar med sig och fråga till 
Helen Eriksson om man kan flytta nästa arbetsgruppsmöte den 20 mars 
till 6 april i Karlsborg. 

Mandat av gruppen ang. praktikverktyget. Följs av diskussioner 

Anna lyfter ett behov av att ha ett IM-syvnätverk, det är på gång ett 
rektorsnätverk för IM. Just nu lyfta det i gymnasienätverket. Ha en 
inofficiell arbetsgrupp för IM? 

Arbetsgrupper:  

• Temat inför gymnasieträffen 23/3 är inte fastställt än. Mötet 
kommer vara på Sötåsen 

• Grundskolan ska titta på huvudtemat årshjulet. 

 
Moa (projekten) 
Det blir ingen Erasmusansökan i och med att intresset från de andra 
kommunalförbunden inte varit stort nog.  
Vårens resa till Frankrike vecka 13 byts ut mot en resa till Danmark vecka 
17, sista anmälningsdag 2/3, info på hemsida och via mail.  

Föreläsare – Kan bidra med föreläsare till en summa på 20 000 kr (+resa 
1000) för teman relevanta för projektet. Kan fungera bra till hösten. 

Alla kollar i sina arbetsgrupper vad man vill ha fortbildning i och 
återkoppla till den 19/4. Hitta ett bra tema. Måste upphandlas så bra med 
flera förslag. Behöver kopplas mot projektets mål.  

Moa ska sprida exempel från Frankrike och Danmark under höstens 
nätverksträff. Blir för kort om tid nu i vår.  

Moa bjuder andra styrgrupper från Fyrbodal och Borås regionen den 19 
april mellan 11-14.00. Moa bjuder på lunch. 

 
Asylsökande 
Asylsökande texten visas av Frida: Beslut som varierar från kommun till 
kommun. Följs av diskussioner 

  



Punkt till nästa möte 
Boka föreläsare till nästa nätverksträff, Moa står för kostnaderna. Ta upp 
frågan i arbetsgrupperna.   

 
Nästa möte 
19 april 08:30-12:00 

 

 


