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Nyhetsbrev, november 2020 

SKR och projektledningen har ordet 

Halvtid! Idag den 30 november har vi jobbat exakt halva projekttiden, 730 dagar. Det 

har varit både utmanande och utvecklande dagar där projektets medarbetare från 

lokal, regional och nationell nivå bidragit med kunskap och klokskap. Året som har 

gått har sannerligen satt oss alla på prov. 

Medverkande huvudmän och skolor har sedan höstterminen 2019 utvecklat metoder 

och arbetssätt för att unga som kommit sent till det svenska skolsystemet ska få 

bästa förutsättningar att utvecklas på introduktionsprogrammen och komma vidare 

i sina studier eller till arbete. Som projektledare för IMprove känner jag mig 

imponerad av det ambitiösa och engagerade projektarbete som all personal gör.  

Jag ser fram emot att det som samlas i IMprove-modellen står för inspiration och 

exempel för huvudmän och skolor runt om i Sverige – Carolin Sundberg, 

projektledare IMprove. 

 

Överlämningar/övergångar i 

Skaraborg 

Skaraborgs Kommunalförbund driver 
ett delprojekt med fokus på 
överlämningar/övergångar mellan 
grundskola och introduktionsprogram 
(IM) och mellan olika IM-program.  

Många elever och pedagoger 
upplever att elever får börja om på noll 
när de kommer, eller byter till IM.  Det 
gäller särskilt elever som anlänt till 
Sverige sent i sin skolgång. Ett 
exempel är när en elev inte hunnit få 
betyg i ett ämne innan övergången. 
När information om uppnådda mål inte 
når mottagande skola  är risken stor 
att eleven måste börja om kursen på 
nytt. 
 

I dagsläget har kommuner och skolor 
olika blanketter i Skaraborg vilket 
leder till att likvärdigheten gällande 
överlämningar blir lidande.  Det 
riskerar i sin tur att bidra till det som 
IMprove vill motarbeta; att elever 
fastnar i sin skolgång och inte kommer 
vidare och når önskad progression 
tillräckligt tidseffektivt. 

Projektet startades under första 
halvan av 2020 och har hittills samlat 
in information om nuläge och önskat 
läge från de flesta av Skaraborgs 15 
kommuner. Kommunerna önskar en 
gemensam plan och genomförande 
av överlämningar.  

Planen är att ha en prototyp klar för att 
testas vid övergången till nästa läsår.  
Det nya arbetssättet kommer 
implementeras på fyra pilotskolor, två 
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överlämnande och två mottagande. 
Därefter kommer det att utvärderas 
och revideras.  Målet är att det ska bli 
en digital plattform för övergångar.  
 

Vill du veta mer? Kontakta Camilla, 

delprojektledare Övergångar IMprove 

camilla.stensson@skaraborg.se   

 

På gång framöver 

Under våren 2021 anordnas lär-

seminarium för projektmedarbetare i 

syfte att  tillgängliggöra kunskap inom 

IMproves utvecklingsområden, att 

möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan 

delprojekten samt att kvalitetssäkra 

IMprove-modellen.  

Det är totalt åtta seminarium och de 

genomförs under februari-mars. De 

handlar om följande områden: plan för 

utbildning, övergång till introduktions-

program, kartläggning, individuell 

studieplan, lärande, övergång från 

introduktionsprogram, horisontella 

principer och intersektionalitet samt 

projekt- och förändringsledning.  

Inbjudan skickas ut till de regionala 

och lokala delprojekten.  

 

Information med anledning av 

pandemin 

SKR bevakar kommunernas intressen 
och tar löpande fram stöd och svar på 
frågor med anledning av pandemin, 
här finns även länkar till information 
från myndigheter. 
 
SKR:s hemsida  

Årets sista nyhetsbrev 

Som avslut på detta år passar 

projektledningen på att tacka all 

projektpersonal för ert arbete!  

 

 

 

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. 
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