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Styrgruppsmöte SYV 

 

• Vad ska vi kalla de olika forumen?  

 

 

 

 

  

 

 
 
 

• Arbetsbeskrivning: 
o Styrgruppens uppdrag är att dels föra information till/från arbetsgruppen, 

dels att planera de stora nätverksträffarna. 
o Anneli Alm (skolchef) är ordförande för styrgruppen samt ansvarig för att bära 

frågor mellan styrgruppen och skolchefsgruppen. 
o Uppdraget som sekreterare roteras mellan styrgruppens medlemmar. 

Anteckningarna skickas till Frida Jolsgård så lägger hon ut dem på hemsidan. 
o Representant ifrån vuxenutbildningen är på gång. 

 

• Praktikverktyget: 
o Eva Axelsson kom till styrgruppen och informerade mer om praktikverktyget 

och beslut togs att Eva bjuds in till nästa nätverksträff för att informera fler 
om verktyget. 

o Tanken är att systemet ska underlätta och inte stänga några dörrar för någon 
elev. 

o I nuläget är det grundskolan och gymnasieskolan som innefattas men i 
framtiden kan systemet innefatta all sorts praktik i varje kommun (t.ex. 
praktik som arrangeras av AME, SOC, AF m.fl.). 

o I varje kommun ska det bli en samordnare. 
o Diskussion kring om det finns en riskanalys för företag/verksamheter att 

godkänna i praktikverktyget lyftes, Eva och Anneli tar detta med sig. 
 

• Informationsbrev till elev som får studiebevis: 
o Nätverket SKAA (Aktivitetsansvariga) har tagit fram ett förslag till ett 

informationsbrev som ska lämnas till de elever som får studiebevis, i detta 
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informationsbrev ska det bli tydligt för eleven vart den ska vända sig för att få 
hjälp att komplettera sina betyg så att de får sin gymnasieexamen. 

o Det vi i styrgruppen kunde se saknas ur ett generellt perspektiv är att man 
behöver bygga på brevet med en inledande text så att man som elev förstår 
vad det hela handlar om. 

o Frida mailar ut detta brevförslag till oss på remiss så att vi får titta på det 
utifrån vår kommuns perspektiv och därefter komma med reflektioner. 
 

• Nästa nätverksträff: 
o 6/10 eller 13/10 (helst 6/10 för då gick sessionssalen på Kommunhuset i 

Skövde att boka) kl.8.30-16. 
o Anna Sandén (Falköping) har i uppdrag att kontakta Åsa Sundelin (Stockholms 

universitet) för att se om hon kan något av ovanstående datum. Planen är att 
Åsa ska ha föreläsning/workshop halva dagen (förmiddagstiden) gällande 
vägledning av nyanlända. 

o Under eftermiddagen bjuder vi in Eva Axelsson för att informera om 
praktikverktyget samt antagningskansliet för att berätta om årets antagning. 

o Vi bjuder på fika (Frida Jolsgård beställer detta) men var och en får ordna 
lunch på egen hand. 

o Styrgruppen träffas den 7/9 kl.13 (Frida Jolsgård skickar kallelse) och då 
stämmer man av så att vi inte har missat något. 

o Frida Jolsgård gör en inbjudan till denna nätverksträff och skickar ut den till 
samtliga SYV:ar i Skaraborg, i inbjudan kommer även en länk till webbanmälan 
att bifogas. 
 

• Höstens styrgruppsmöten: 
o 7/9 kl.13 i Skövde 
o 17/11 kl.8.30 i Skara på Katedralsgymnasiet. 
o Frida Jolsgård tar fram ett ”årshjul” för när de olika typerna av möten behöver 

ligga under året för att allt ska vara i fas. 
 

• Medlemmarna i styrgruppen ansvarar för att efterfråga tips/idéer på 
teman/föreläsare till framtida nätverksträffar när de träffar sina SYV-kollegor i 
arbetsgrupperna. 
 

• Anneli tipsade om en ny publikation på skolverkets hemsida,  
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbo
k%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3756 
 

• Anneli pratade också om Hélène Jenvéns arbete som är kopplat till projektet 
Fullföljda studier. 
 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3756
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3756
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3756
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• Det är två nya projekt (Vägledning för livet och En skola för alla) som startar nu 1 april 
och ett av dem är direkt riktat till SYV, du kan läsa mer om projekten om du klickar på 
länken här nedan: 

http://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/aktuellt/beviljade-projekt/ 

 
• Frida informerade att punkten gällande ”betygsinflation” (som lyftes på förra 

styrgruppsmötet) har lyfts i skolchefsgruppen och där kom man fram till att 
problemet är känt men man vet inte vad man kan göra för att förändra läget. Vi 
diskuterade problematiken kring ”glädjebetyg” samt problematiken kring det läget då 
betygen höjs så mellan höstterminsbetyget till slutbetyget, att det leder det till att 
den preliminära antagningsstatistiken blir rent av vilseledande. 

http://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/aktuellt/beviljade-projekt/

