
Protokoll Styrgruppsmöte för SYV-

nätverket i Skaraborg 26/4 
Kommunalförbundet/Tegelbruket kl. 8.30-12.00  
Närvarande: Anneli Alm, Anna Sandén, Frida Johansen, Lotta Svensson, Frida 

Jolsgård, Petra Eriksson, Ann-Sofie Jansson (KAA) 

 

Vux-representant saknas i styrgruppen 

Anneli har gått ut med förfrågan, men inte fått napp ännu och inväntar svar. 

 

Representant från KAA-nätverket 

Ann-Sofie Jansson, KAA i Skövde var på besök på för att det finns önskan om 

mer samverkan/utbyte mellan KAA och SYV. 

Det är viktiga att det finns bra rutiner vid avhopp och att det finns en bra 

kontakt mellan SYV och KAA. 

SYV som är representerade på mötet upplever att det finns bra kontakt med KAA 

i de olika kommunerna och att det är bra att ha någon att lämna över vid 

avhopp. De påpekar att det är viktigt att få in SYV i ett tidigt skede när det 

börjar bli svårt för en elev på gymnasiet, de är en viktig kompetens som ibland 

kommer in för sent. 

Man vill också samverka kring till exempel föreläsningar. SYV-nätverket kommer 

att bjuda in KAA på SYV-träffarna en gång per termin. Emma, Gullspång och 

Petra, antagningskansliet finns i båda nätverken och kan finnas som en länk 

däremellan. 

Blanketten ”Uppföljning av elever på gymnasiet” kommer att finns som e-tjänst. 

Blanketten är reviderad och ska användas. Mer information går ut när e-tjänsten 

är klar. 

 

Jobbcirkus 

Arbetet kring Jobbcirkus fortsätter och det har meddelats positivt besked om 

pengar till detta. 

 

Utvärdering nätverksdag 29/3 

Enligt utvärdering var många nöjda med dagen. Lagom med tid och bra innehåll. 

Martin Hugo var en intressant och inspirerande föreläsare. Några tyckte att 

föreläsningen låg sent på dagen. 

 

Planering av kommande nätverksträff ht-19 

Några förslag på innehåll: 

• Arbetsmarknaden.se – handlar om hur man pratar med elever om 

arbetsmarknaden (i Värmland). 

• Leif Anderberg – konkreta vägledningsmetoder.  



• Erik Rosenqvist, sociolog på SU som tittat på hur kompisar påverkar val till 

gymnasiet. 

• Det kan finns något från SSA-konferens som kan användas. T.ex. Nicholas 

Fernholm, en duktig föreläsare om framtidsspaning. Anneli stämmer av 

innehållet på SSA-konferensen. 

 

Alla i styrgruppen får fundera över innehållet för dagen. Antagningskansliet kan 

ta reda på priser för några nämnda föreläsare. 

Nytt datum för den stora nätverksträffen blir fredagen 25/10 kl. 08.30-15.00. 

Datumet läggs ut på Teams. 

 

Från senaste träffen för Gymnasienätverket  

• Det kom upp en fråga om det går att samköra antagningen med Göteborg 
och använda deras system Indra. Det går inte nu, men antagningskansliet 

är intresserade av att byta ut nuvarande antagningssystem Procapita till 

ev. Indra i framtiden. 
 

• Viktigt att IM-betygen rapporteras in, att det finns rutin på detta på 

skolorna. IM-betygen läggs in en gång om året. Viktigt att skolorna har en 

rutin för rapportering av betyg, så att det inte missas betyg när eleverna 
söker till gymnasiet.  

 

• Länsstudiedagen är den 25/11 i Vara. BF, SYV och elevhälsan ska ha 
denna dag tillsammans. Dagen gäller endast för kommunala skolor. 

 

• IMV diskuterades. 
 

• Sofia Holm informerade om ”Vägledning för livet”.  

 

• Nästa möte för gymnasienätverket 18/10 på SIS. 
 

Grundskolenätverket har inte haft någon träff sedan senaste styrgruppsmötet. 

 
 

Tillgänglighet sommaren 2019 

Det är viktigt att det går att nå SYV även under sommaren. Semesterlista för 

SYV finns på Teams. Även en semesterlista för IM rektorer är på gång. Någon 

SYV från Skövde kommer ev. finnas på antagningskansliet vecka 27. 

Kontaktcenter i Skövde och Lidköping är informerade och ska kunna svara på 

enklare frågor kring gymnasievalet. Antagningskansliet sätter ihop en text med 

vanliga frågor som kan dyka upp under sommaren. 

 

Teams 

Frida Jolsgård ber alla i SYV-styrnätverket att lägga ut något på Teams för att 

det ska komma igång. 

 

 



IMV 

Det ser olika ut hur man löser IMV i de olika kommunerna. 

• Mariestad har en intresseanmälan för IMV. 

• Tidaholm har gjort en egen intresseanmälan för sina elever till Rudbeck. 

• Falköping har inga avsatta platser för IMV. 

• Lidköping har avsatta platser internt för IMV. 

Frågan kring IMV är svår och lyfts även på politisk nivå. 

 

Datum för höstens styrgruppsmöten  

 

• Måndag 16/9 kl. 08.30-12.00 på Tegelbruket 

 

• Fredag 29/11 kl. 08.30-12.00 på Tegelbruket 

 

 

 

 


