
Protokoll Styrgruppsmöte för SYV-nätverket i 

Skaraborg 2019-09-16 

Plats: Kommunalförbundet/Tegelbruket kl. 8.30-12.00  

Närvarande: Anneli Alm, Anna Sandén, Frida Johansen, Louise Gidlund, Ann 

Bjärnsund, Emma Erlandsson, Petra Eriksson 

 

Styrgruppen 

Lotta Svensson har meddelat att hon slutar i styr-gruppen. Det saknas 

representant från vux och vore även bra att IM-syv finns med i styr-gruppen.  

 

Måldokument 

Det finns ett nytt Måldokument för Utbildning Skaraborg. Målen ska nu följas upp 

tydligare, bl.a. med hjälp av mätetal. Man vill koppla utbildning tydligare mot 

arbetsmarknaden. Skolchefsgruppen möts en gång i månaden utgår alltid från 

måldokumentet. 

Viktig fråga för skolcheferna nu är kring PRAO och APL. Alla kommuner har fått 

frågan hur det ser ut i hemkommunen. 

 

Obehöriga elever 

Vad händer med alla obehöriga elever från åk 9? Det är en stor fråga som 

politikerna i Skaraborg vill ha svar kring. Det har varit en presentation för 

direktionen som Anneli Alm berättar om. Några förbättringsåtgärder som man 

föreslår är: 

1. Förbättrat mottagande 

2. Likvärdig antagning 

3. Samarbete vuxenutbildningen/gymnasiet 

4. Närmare samarbetet med arbetslivet för enklare övergång till arbete 

Yrkespaket ska kunna erbjudas i större utsträckning inom gymnasiet. 

Det är utbildningsplan i varje kommun som styr hur länge man får gå på IM. 

Hur ska antagningen göras till Yrkesintroduktion? Betyg? Intervjuer? Vore bra 
med studiebesök innan valet till yrkesintroduktion. 
 
 
Nationell utredning 

Lars Stjernkvist leder en nationell utredning om planering och dimensionering av 
gymnasiet och komvux. Stjernkvist var här i Skövde och mötte politiker, 
kommunchefer och skolchefer från Skaraborg. Utredningen ska vara klar i 
februari 2020 och då med konkreta förslag. Se länk. 
https://skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/13-september-foredragning-och-
process-kring-framtidens-gymnasieskola/ 
 

 

https://skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/13-september-foredragning-och-process-kring-framtidens-gymnasieskola/
https://skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/13-september-foredragning-och-process-kring-framtidens-gymnasieskola/


25 oktober nätverksträff för alla SYV i Skaraborg 
Lokal: Fågelviksgymnasiet, Tibro 
Tid: 08.30-15.00, drop-in-fika kl.08.30 lunch 11.30-13.00 
 
På träffen ska det tas upp vad som händer nationellt och på Skaraborgsnivå som 
berör SYY och sedan diskutera detta i mindre grupper. 

 
• Måldokumentet Utbildning Skaraborg – Anneli Alm 
• Obehöriga elever, Utbildningsplan – Sara Holm, Frida Jolsgård 
• Utredningen Lars Stjernkvist – Anneli Alm 
• SSA – Samverkan, skola, arbetsliv – Anneli Alm. Finns det något exempel 

på hur man kan arbeta? Någon från Götene, Tidaholm, Skara som kan 
berätta? 

• (Framtidsvalet – utredningen)? 
• Antagningen - Frida Jolsgård, Petra Eriksson  
• Teams – Frida Jolsgård, Petra Eriksson 

 
 

Övrigt 

• Vi kommer att använda TEAMS som samordningsyta för information, 

mötesanteckningar, frågor m.m. Teamet heter SYV Skaraborg. 

 

• Information om projektet IMPROVE har getts till syv, men har inte nått till 

alla rektorer ännu. 

 

• Anneli tipsar om att det finns ny information, material, filmer om 

gymnasievalet från skolverket. 
 

• Rapportering till hemkommun, fungerar nu som en e-tjänst. Reflektion om 
att det inte går att skicka med känslig information i blanketten och inte 
heller fylla i om någon bytt årskurs. Det krävs även ett samtal till 
hemkommun/KAA. Fundering kring vem som tar emot blanketten i 
hemkommun. 

 
• Visuell vägledning (Jobbcirkus) söker en person för att göra en förstudie. 

Annelie återkommer hur det går kring detta. 
 

• Länsstudiedag 25/11 i Vara kommun. 


