
Protokoll Styrgruppsmöte för SYV-nätverket i Skaraborg 

2020-11-20 

Plats: Via Skype kl. 8.30-11.30  

Deltagare: Anneli Alm, Ann Bjärnsund, Emma Davidsson, Petra Eriksson, Frida 

Mellström, Louise Gidlund, Anna Sandén, Malin Segerblad, Lotta Svensson  

 

 

 

Presentation av ny representant 

Frida Mellström arbetar som SYV på Lärcenter i Falköping och jobbar med 

särvux. 

 

 

Läget corona 

Katedralskolan har haft distansundervisning i två veckor och det lutar åt distans 

resten av terminen. Det finns undantag för elever som har behov av extra stöd. 

Skuggningar och Öppet hus har ställts in.  

I Gullspång är det ingen skillnad i grundskolan. Eleverna har olika tider för lunch. 

De har genomfört prao för alla elever i åk 9 och hoppas på att kunna genomföra 

vårens prao för åk 8.  

På Lärcenter i Falköping har de distansundervisning, men tar in elever som 

behöver särskilt stöd och särvuxelever. Större arbetslöshet pga corona och 

väntar sig därför ett högre tryck på Vux. Det positiva är att de har fått utveckla 

den digitala biten vad gäller vägledning, samtal, filmer mm. 

På IM och Vux i Hjo har de distansundervisning. All vägledning sker digitalt. De 

funderar över hur man ska genomföra NP på Vux. Alla tvingas att bli mer 

lösningsfokuserade. 

  

Ålleberg har distansutbildning sedan två veckor. Byggprogrammet är på plats. 

De väntar på beslut om det ska vara stängt fram till jul. Vägledning på distans 

fungerar mycket bra med eleverna på IM-språk. Grundskolan har också 

vägledningssamtal på distans. 

På Gymnasium Skövde Västerhöjd har eleverna växlat mellan att vara på skolan 

och ha distansundervisning. Kavelbro har inte haft distansutbildning. SYV har 

digital vägledning. Klasskonferenser erbjuds också digitalt. Skolan kommer from 

nästa vecka att ha distansutbildning resten av terminen på Västerhöjd och 

Kavelbro, undantaget Gysär, IM, BAANL, FTTRA. 

De la Gardie har haft distansundervisning de senaste två veckorna. Nytt beslut 

väntas idag och de tror att det blir distansundervisning resten av terminen. De 

har vägledningssamtal digitalt, men det går inte att ersätta det fysiska samtalet. 

Det blir Digitalt Öppet hus och Skuggningar är inställda. 

Rudbeckgymnasiet har varit öppet under hösten. De planerar nu för en viss 

distansundervisning. 



IMprove – Camilla Stenson 

Projektet ägs av Sveriges kommuner och regioner och finansieras av Europeiska 

socialfonden. Målet med projektet är att ta fram effektiva överlämningsmodeller 

för sent nyanlända elever, som anlänt vid 13 år eller senare, mellan grundskola 

och IM. 

Projektet ska hitta en modell och rutin för överlämningar mellan grundskola och 

IM, en gemensam modell i Skaraborg. IMprove ska undersöka hur det ser ut idag 

och även se över vad skolverket säger. 

Skolorna är bra på att få med stöd och anpassningar i överlämningar. Delar i 

betygen som är uppfyllda kommer inte alltid med till IM, utan eleven får börja 

om från början med ämnen. Ett exempel är att elever saknar simning i idrotten 

och får då läsa om hela idrottsbetyget. Måste förbättra rutiner för 

överlämningen. I vår startar pilotprojekt att testa modellen, 

överlämningsrutinerna, på fyra skolor i Skaraborg.  

Det ska skapas en arbetsgrupp med representanter från varje kommun i 

Skaraborg kring pedagogiska överlämningar. Lämna in förslag på 1-2 

representanter från varje kommun, senast 8/1 till Camilla Stenson. 

Anmäl också om ni vill bli Pilotskola. Camilla skickar material i team SYV 

Skaraborg. Skolcheferna i varje kommun är informerad och har beslutat att detta 

ska genomföras. 

Reflektioner från SYV är att vissa elever behöver mer tid på sig, så att 

kunskapen verkligen finns. 

Att öka behöriga elever och genomströmningen på IM är ett uppdrag från 

politiken. Ett annat uppdrag är att öka samverkan mellan Gymnasiet och Vux.  

 

Utvärdering höstens SYV-träff 

Styrgruppen upplevde att träffen var värdefull. Önskar att ännu fler vill vara med 

på nätverksträffarna, det är ett bra fortbildningstillfälle. Viktigt att gå ut med 

datum för nätverksträffen i tid. 

 

Några förslag på innehåll inför vårens nätverksträff  

Ann: Skulle någon från ”Kunskap och framtidsmässan” i Göteborg kunna prata 

om förändring och omställning. Ann stämmer av om de kan delta. 

Frida: Hur kan samverkan mellan Gymnasiet och Vux öka. Hur ser det ut i 

Skaraborgs kommuner? Vem kan prata om detta? Anneli stämmer av. 

Malin: Bjuda in någon från Försvaret och prata om vad som gäller kring värnplikt 

och karriärvägar inom Försvaret.  

Lotta: Bjuda in någon från Svensk Handel och prata om förändringar där. 

Ge SYV Skaraborg möjlighet att komma med förslag på innehåll. 

Digital träff via teams fredagen 19/3.  



Arbetsgrupp gymnasiet 

Bra om ansökan kring Modersmål och SVA kan bli tydligare i gymnasieansökan. 

Antagningskansliet har ändrat text kring detta i gymnasieansökan så att det ska 

vara tydligare. 

Kan det bli tydligare kring LIU? Gymnasium Skövde vill att eleverna ska söka 

senast 1 februari. Kan man ha ett sista datum för detta? Skolan behöver veta 

tidigt för att kunna anställa personal. DLG lottar platserna till LIU-fotboll. 

 

Arbetsgrupp IM 

De önskar ny tolkning kring IMV och hur det ska styras upp. Anneli tar det vidare 

till skolcheferna. 

Vad gör man med behöriga elever som har låga poäng och inte kommer in på 

gymnasiet. Det räcker inte att göra eleverna behöriga. Elever kan nekas att gå 

på IM om eleven är yrkesbehörig och vill läsa högskoleförberedande, dock tolkas 

detta olika på olika IM. 

Det är ett bekymmer att elevers betyg inte alltid följer med från grundskolan till 

IM.  

Försöka att få bort sommarlovsskolan och istället lägga det tidigare på sportlov 

och påsklov. 

 

Hur går SSA-arbetet? 

Falköping: Finns det någon sådan plan? Anna har ställt frågan men ej fått svar 

från gymnasiechef och skolchef.  

Gullspång: De har ingen plan ännu och ingen SSA-grupp. 

Skövde: De har en plan som håller på att implementeras. De utvärderar planen 

på gymnasienivå, Louise ingår i referensgruppen. 

Hjo: Malin vet inget om en SSA-plan. De har jobbat mycket med sin SYV-plan 

där näringslivet ingår.  

Skara: Ann ingår i styrgruppen för SSA-plan. Arbetet är ingång, men planen är 

inte färdig ännu.  

Lidköping: Lotta vet inte att de har en specifik SSA-plan. De har en väl utvecklad 

SYV-plan där SSA-arbetet ingår. 

Tidaholm: De har påbörjat arbetet och anställt en ny näringslivschef. De ska 

skapa ett SSA-råd. 

SSA-arbetet ska prioriteras, det kommer tydligt från direktionen. Viktigt att 

näringslivschef är inblandad i arbetet och att ansvaret inte bara ligger på SYV.  

Anneli har en intressant rapport att dela ”Från skola till arbete – vikten av 

kontakter” som hon lägger på team SYV Skaraborg. 

 



 

Övrigt 

Antagningskansliet har tagit fram e-tjänster för ansökan till fri kvot, engelska 

dispens och sent omval. Information om dessa kommer snart. 

Antagningskansliet skriver på en lathund kring antagning till IM, IMV och IMY. 

Styrgruppen ska få läsa igenom texten innan den publiceras. 

Styrgruppen behöver en representant till från grundskolan, Petra ställer frågan. 

En referensgrupp till ”Fullföljda studier” ska startas upp under våren. Vilka vill 

ingå i denna grupp? Ungefär en timma i månaden. Representanter från alla 

nätverk. Behöver två representanter från SYV. Mejla Anneli om ni är intresserade 

senast 27/11. 

Kommande mötestider via teams våren 2021 bestäms till 5/2 och 3/5. 

 

 


