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SYV-nätverket 

Anteckningar 2021-12-03, kl.9.00-11.30 

Plats: Mölndals stads stadshus 
 

Dagordning 
 

9.00-9.15   Välkomna, presentation av deltagarna  

                                                      

9.15-9.45   Strategier i utbildningsfrågor kopplat till Mölndals stad, Sofia Grebner, 

verksamhetschef Campus Mölndal och Lena Hellsten, verksamhetschef 

gymnasiet i Mölndal 

                                       

9.45-10.15   Fika med mingel     

                                                            

10.15-11.15  Framtidskort för digital vägledning, Lena Sundin, Mölndal 

 

11.15-11.30  Information och omvärldsbevakning 

 

 

 

 

   

 

  



   

2 (4) 

SYV-nätverket 

Anteckningar 2021-12-03, kl.9.00-11.30 

Plats: Mölndals stads stadshus 
 

 
Inbjudna till dagens möte 

Louise Paulsson, Ale (grundskola) 

Therese Olsson, Ale (grundskola) 

Emma Bresche Hellström, Alingsås Kan ej delta 

Linda Westler, Alingsås (gymnasieskola) + VFUstudenten Johan 

Eleine Håmark, Göteborg Kan ej delta 

Jürgen Martens, Göteborg (gymnasieskola) 

Therese Af Donner, Göteborg Kan ej delta 

Annelie Kenne, Göteborg (vuxenutbildning) 

Glenn Castenbladh Rafors, Härryda (grundskola) 

Lina Gustafsson, Härryda Kan ej delta 

Mikaela Åström, Kungsbacka (grundskola och grundsärskola) 

Sanna Andersson, Kungsbacka Kan ej delta 

Camilla Dichter Hakkarainen, Kungälv (gymnasieskola) 

Maria Allerdahl, Lerum Kan ej delta 

Ann-katrin Johannsson, Lilla Edet Kan ej delta 

Mari Lundberg, Lilla Edet Kan ej delta 

Sofia Grimberg, Mölndal Kan ej delta 

Elin Gustafsson, Mölndal (grundskola) + VFUstudent Maria 

Katrin Algotsson, Partille Kan ej delta 

Carina Pedersen, Stenungsund (gymnasieskola) 

Louisiana Hanna, Stenungsund (grundskola) 

Sandra Hasselgren, Tjörn Kan ej delta 

Lina Häggman, Öckerö (gymnasieskola och vuxenutbildning) 

 

Päivi Malmsten, Ordförande Kan ej delta 

Sandra Ström, GR, Sekreterare 
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SYV-nätverket 

Anteckningar 2021-12-03, kl.9.00-11.30 

Plats: Mölndals stads stadshus 
 

Anteckningar 

Välkomna, presentation av deltagarna                 9.00-9.15 

Flera VFUstudenter är med oss idag, extra välkomna till er! Tyvärr är det många som inte kunde delta 

idag. Presentation av deltagarna: Efter önskemål går vi vid presentationen laget runt där var och en 

också berättar var de arbetar så att informationen kommer med till anteckningarna och sedan följer 

med i kommande deltagarlistor. 

                                                 

Strategier i utbildningsfrågor kopplat till Mölndals stad         9.15-9.45 

Sofia Grebner, verksamhetschef Campus Mölndal. Sofia beskriver Mölndals organisation och 
presenterar framgångsfaktorer och utmaningar för kommunen de kommande 5 åren. Utmaningar i bl 
a lokaler där det tar många år att arbeta upp något nytt. Att tillsammans med modern pedagogik se 
över hur vi digitalt kan arbeta så att det passar alla. Arbetar på ny lärandemodell. 
 
Om 5 år ska 50% av Campus Mölndals utbud vara digitalt och kommunen vara en ledande aktör inom 
digital distansutbildning. En fastställd kapacitet är planen. Deltagarna är så många att de inte hade 
fått plats fysiskt det senaste året om det inte vore för att så mycket utbildning fått bli på distans p g a 
covid. Man ser på möjligheten att ha eftergymnasial utbildning. Kommunen har växt, men kan inte 
bara fortsätta att växa utan en genomtänkt plan. 
Utmaningar för Campus Mölndal ligger bl a i lärlingsutbildning, språkstödsutbildningar, kopplingen 
mot näringslivet samt övergången till gymnasieskolan.  
 
Spännande inspel från Annelie kring de egna distansutbildningarna, med tanken att även kunna få in 
SYV som hela skolans ansvar i utbildningen. Projekt AGNES.  
 
Lena Hellsten, verksamhetschef gymnasiet i Mölndal. Mölndal har länge haft ett nämndmål att 
gymnasieutbildningar i Mölndal ska öka. Spännande att starta Franklin 2019, var tvungna att tänka till 
när man varken hade lokaler, rektor eller elever att marknadsföra. 2016 hade man 300 elever. Ny 
gymnasieskola är på gång, med en målsättning på ca 1500 elever.  
 
Frejagymnasiet gymnasiesärskola är i Kenya i 3 veckor, med 6 elever och 3 lärare. Eleverna 
praktiserar inom brödbakning, allt genom ett ATLASprojekt.  
Krokslättsgymnasiet har utformats till ett yrkesgymnasium och vänder sig till elever som helst lär sig 
genom att göra. Alla program på skolan finns som lärling.  
Franklin är en ledande skola för utbildning med anknytning till forskning och förberedelse för högre 
studier. Har bl a samarbete med AstraZeneca. Certifierad partnerskola till Unga forskare.  
Ny gymnasieskola är på gång! Mölndalselever ska kunna studera i Mölndal. Koncept och 
marknadsföring arbetas på, med planerad start hösten 2024. Man jobbar på att skapa en profil med 
spets och bredd, konkurrerande och samhällsnyttig. SA och EK, troligen internationella affärer oh 
globala förhållanden.  
 

 

Fika med mingel                         9.45-10.15     

 

                                                        

Framtidskort för digital vägledning, Lena Sundin, Mölndal       10.15-11.15 
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Lena jobbar som SYV i Mölndal inom grund- och gymnasiesärskolan. Lena påminner oss om 
Vägledningsappen Conrad som visats vid tidigare tillfälle, kom ihåg den! Appen riktar sig främst till 
elever i skolår 8-9 och på IM. 
 
För nåra år sedan startade Mölndal med e-vägledning, och då fanns visst motstånd. I och med covid 
har det ändrats totalt och idag arbetar man med olika typer av verktyg, bl a Framtidskortet. 
 
Lena berättar om Framtidskortet där man med hjälp av kortlekar tar sig an ex olika yrken, 
gymnasieprogram eller egenskaper. Eleven/klienten arbetar i lugn och ro hemma, och resultat 
arbetas sedan med tillsammans med SYV.  
 
Vi arbetar i grupper om 2 och testar verktyget på plats. 
 
Kommentarer efter test: kul att få testa, se på olika utmaningar i hur man beskriver arbetet för 
eleven, hitta arbetssätt att använda materialet/resultatet som inkommer. Kan vara svårt för yngre 
elever att bara skicka iväg och kan behöva introduceras. Kanske för många kort i vissa kortlekar, kan 
behöva tas bort några. Detta kan göras i eget redigerarläge. Kan exempelvis vara en förberedelse 
inför samtal. Måste inte heller alltid arbeta med svaret utan det kan vara som en information till 
eleven.  
 
 

Information och omvärldsbevakning                 11.25-11.30 

 

 


