
Protokoll Styrgruppsmöte för SYV-nätverket i Skaraborg 2020-09-14 

Vi möts via Teams kl. 8.30-11.30 

Deltagare: Anneli Alm, Lotta Svensson, Anna Sandén, Emma Davidsson, Ann 

Bjärnsund, Louise Gidlund, Frida Johansen, Malin Segerblad, Petra Eriksson 

Agenda:  

• Corona – påverkan, studievägledning, prao, APL?  
• Höstens SYV-träff? Digitalt? Hur ska vi tänka? Eventuellt innehåll 

• Uppföljning från arbetsgrupper 

• Uppdragsbeskrivning – hur har arbetet fortgått? Se bifogad fil. 

• Övriga aktuella frågor 

 

Malin Segerblad, Hjo kommun hälsas välkommen till styrgruppen som ny 

representant för VUX. Frida Johansen har börjat arbeta på VUX och kommer 

också att representera VUX. Styrgruppen kommer därför att tillfråga en ny och 

ytterligare en representant från grundskolan. 

  

Vi går igenom hur det ser ut vad gäller PRAO och APL i de representerade 

kommunerna. PRAON är inställd i flertalet kommuner och kommer att ersättas 

på andra sätt med t.ex. med temaveckor kring arbetsliv. APL är svår att 

genomföra på vissa program. Praktik på IM försöker man att genomföra även om 

det svårt att hitta platser. 

 

Det kommer att bli en utmaning att ge eleverna ”god” vägledning med tanke på 

att många öppet-hus ställs in och att inga skuggningar kommer att genomföras. 

De la Gardie och Lagman kommer att kvällstid genomföra ett fysiskt öppet-hus 

som är upplagt så att det ska vara coronasäkert. 

 

Från arbetsgrupper: 

 

Grundskole-SYV har teamsmöte den 24 september. 

 

Gymnasie-SYV har teamsmöte preliminärt 9 oktober. Louise, Ann och Lotta 

skickar ut inbjudan. 

Gymnasie-SYV möttes senast på Axevalla Folkhögskola och träffen innehöll: 

• Rundvandring och inblick i Axevalla Folkhögskola. 

• Diskussion om hur hanterar vi drogproblematik. Det finns ingen klar bild 

hur detta ska hanteras 

• Pratade om att det ser olika ut hur SYV är organiserade i olika kommuner 

och vad som styr detta. 

 

IM-SYV pratade om att vägleda på distans/digitalt på sin senaste träff. Alla 

kommuner har olika digitala plattformar. Det har fungerat relativt väl att vägleda 

digitalt, men blir ändå något annat än det fysiska mötet. Falköping har även i 

den digitala vägledningen haft med tolk. Stor skillnad hur det ser ut i olika 

kommuner ex. Hjo med 12 IM-elever och Falköping med ca 200 IM-elever. 

 



IM-VUX väntar på inbjudan från Töreboda. Arbetsgruppen brukar träffas runt 

om hos olika kommuner. 

 

 

Antagningskansliet återkopplar hur antagningen gått 2020. Många frågor kring 

IMV/IMY. Nationella programmen fylldes av behöriga elever och därmed blev det 

få platser på IMV. Minskat med sena omval sedan 2018. Nytt sista svarsdatum 

för eleverna är den 25 juli kommande antagning 2021. 

 

Vi stämmer av uppdragsbeskrivningen, vilket kommer att göras på varje 
styrgruppsmöte. Uppdragsbeskrivningen är beslutad hos skolcheferna. Bra att 

stämma av uppdragsbeskrivningen med arbetsgrupperna och även på 
nätverksträffen för SYV.  
 

Mål 3  
Ökad kvalitet  

Alla elever får rätt förutsättningar att nå kunskap och måluppfyllelse.  

All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
 

• Bedriva utvecklingsarbete gällande studie- och yrkesorienteringen i 

kommunen  

 

Vad behövs mer här? Skicka med frågan i inbjudan till nätverksträffen 16/10? 

Skicka även med Uppdragsbeskrivningen samt lyfta den på träffen. 

 

 

Vi beslutar att en nätverksträff för SYV Skaraborg ska genomföras digitalt fredag 
16 oktober kl. 08.30-12.30. Vi kommer att försöka ha ungefär samma innehåll 
som den inställda träffen i våras. Tidigare program innehöll att YH-Skaraborg 

informerar, VUX om ny lagstiftning, om SSA-plan och info från 
Antagningskansliet. Anneli och Petra tar kontakt och tillfrågar dessa talare igen. 

 

 

Nästa styrgruppsmöte är fredag 20 november och önskan är då att vi har ett 

fysiskt möte. 

 

 
 


