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Nyhetsbrev, september 2020 

SKR och projektledningen har ordet 

IMprove är ett av SKR:s utvecklingsprojekt inom ramen för Uppdrag fullföljd 

utbildning. De erfarenheter och idéer som växer fram inom projektet ska bidra till 

utveckling hos den enskilde huvudmannen och skolan, men också till utveckling på 

nationell nivå. Självklart med det yttersta syftet att göra skillnad för ungdomen. Vi 

ser fram emot att samla delprojektens kunskaper såväl här och nu som fortsatt 

under de kommande två åren.  

Det är många utredningar på gång inom skolområdet och kommande satsningar 

för höjda kunskapsresultat. Per-Arne Andersson, direktör/avdelningschef för 

utbildning och arbetsmarknad på SKR, lyfter ofta aktuella ämnen på sin skolblogg, 

missa inte den! Skolbloggen, SKR 

Heltidsmentorer – en ny 

satsning i Region Sörmland 

Inom ramen för IMprove har  
Nyköpings gymnasium anställt 
heltidsmentorer på introduktions- 
programmen under våren med målet 
att skapa trygghet, tydlighet och en 
bra start för eleven och organisationen 
till läsårsstart.  

Under våren har mentorerna intervjuat 
de elever som ska fortsätta på IM för 
att påbörja arbetet med individuella 
studieplaner och schema som svarar 
mot deras framtidsmål. De har också 
startat upp ett samarbete med 
upptagningsområdets högstadie-
skolor där de informerat personalen 
om introduktionsprogrammen. 
Tillsammans med personal på 
högstadiet har de haft inledande 
samtal med elever som riskerade att 
inte bli behöriga till nationellt program 

och därmed förberett för en start på IM 
redan innan sommaren. 

Vid terminsstarten har heltids-
mentorerna möjliggjort ett 
samordnande stöd för eleverna vilket 
även frigjort tid från lärare. Catharina 
Björk, lokal projektledare för IMprove i 
Nyköping, berättar att det vittnas om 
både ett  lugnare avslut och en 
lugnare  start av terminen. 
– Arbetet med mentorer har skapat en 
struktur och en trygghet för eleven och 
för organisationen, säger Catharina. 

Detta är en av flera satsningar som 
Nyköpings gymnasium gör inom 
ramen för IMprove. En annan stor 
insats är att utveckla ett samarbete 
mellan Sva-lärare och yrkeslärare på 
yrkesintroduktion. Mer om det vid ett 
senare nyhetsbrev. 

Kontakt: Catarina Björk  
catharina.bjork@nykoping.se 

https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/skolbloggen.11546.html
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 På gång framöver 

Tack till alla som bidrog till 

lärseminariet den 1 september. 

Uppföljningsarbetet tillsammans med 

VETA fortsätter  och under hösten 

arrangerar SKR digitala erfarenhets-

utbyten inom temaområden för 

IMprove. Håll utkik efter inbjudan! 

Den 22 september kl. 10.00 gör 

IMprove en webbsändning med extra 

fokus på organisation och plan för 

utbildning. Syftet med sändningen är 

att sprida information om IMproves 

arbete och mål. Sändningen gästas 

även av  Skolverket som berättar om 

deras arbete med att stödja 

utvecklingen av gymnasieskolans 

introduktionsprogram. Innehållet riktar 

sig till huvudmän inom IMprove men 

kan med fördel ses av alla som är 

intresserade av frågan. Följ 

webbsändningen i realtid eller se den 

i efterhand: 

Webbsändning: IMprove och 

utvecklingen av gymnasieskolans 

introduktionsprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Sveriges Kommuner och Regioner     

Projektledare: Carolin Sundberg 

carolin.sundberg@skr.se 

Projektstöd: Sanna Rosén 

sanna.rosen@skr.se 

 

 

Mer om IMproves arbete hittar du på 

SKR:s hemsida. Där finns även filmer 

om ett par av delprojekten. 

IMprove, SKR:s hemsida 

 

Läs mer om SKR:s Uppdrag fullföljd 

utbildning på SKR:s hemsida. 

Uppdrag fullföljd utbildning 
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