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Anteckningar från FRIST-gruppen 

NÄRVARANDE 

Ewa Ekman (ordförande) 

Anders Winald 

Anna Kohlström 

Anna Robertsson 

Camilla Alenäs 

Charlotte Cederström 

Christel Dahlin 

Fredrik Sidenwall 

Håkan Stenström 

Janna Krstic 

Jennie Bubach 

Josefin Claesson 

Jonas Kornbrink 

Kalle Nilsson 

Lena Hammersberg 

Maria Gustafsson 

Nina Spångberg 

Per Köhler 

Patric Fosshammar 

Robert Rosendahl 

Roy Jörgensen 

Suah Nilsson 

Veronica Glanzelius 

Margareta Allen, GR 

Frida Holmgren, GR 

 

 

Medverkande: 

Jan Olsén, Göteborgs Tekniska College 

Jenny Sjöstrand, GR 

Lena Sjöstrand, GR 

Sabina Svahn, GR 
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Mötets ordförande Ewa Ekman hälsar välkommen 

Ewa hälsar alla välkomna och förklarar gruppens syfte och dagens agenda. 

 

1. Information om reservantagningen 

Sabina Svahn, Gymnasieantagningen medverkar med statistik om antagningen. 

 

Sabina inleder med att berätta att en enskild gymnasieskola erbjudit platser 

utanför den formella antagningen vilket ställt till det för berörda elever och 

andra sökande. Det leder även till en tidsödande insats för den berörda 

gymnasieskolan. Gymnasieantagningen kunde under reservantagningen inte 

säkerställa antalet platser på skolan, vilket ledde till att antagningen var 

tvungen att stoppa antagning till den aktuella skolan.  

 

Sabina berättar vidare att otillbörlig påverkan ökat genom åren, där 

vårdnadshavare försöker påverka antagning genom hot.  

 

Tidsplanen i år har för första gången behövt justeras utifrån den pandemi som 

rått. Sabina uppmanar gymnasieskolorna att ge inspel via mejl hur respektive 

verksamheter upplevt den förändrade tidsplanen. 

 

Reservantagningen 2021. Det är inga förändringar gällande antalet 

gymnasieskolor i regionen men däremot en minskning av antalet platser (27 

färre platser än 2020), vilket gör att konkurrensen påverkas något. Vad det 

gäller behöriga Ej antagna elever ser alltid Antagningen över dessa elever. Av 

dessa (74 stycken i år), har flertalet elever sökt externt, varit äldresökande eller 

själva avstått platser (några av eleverna kan kopplas till den gymnasieskola som 

tagit in elever vid sidan av).  

 

I år pågick reservantagningsarbetet en vecka längre en tidigare vilket kunnat 

tillgodogöra fler elevers förstahandsval, som ökat med 1 % gentemot 

föregående års antagning. 1% färre elever är antagna till ett yrkesprogram i år 

än föregående år. Minst andel lediga platser finns på de högskoleförberedande 

programmen. På handel- och administrationsprogrammet har andelen sökande 

per plats ökat, vilket är kopplat till ett lägre antal platser. Till nästa år väntas 

cirka 500 fler sökande elever vilket är viktigt att ha med i den organisatoriska 

planeringen för skolornas utbud.  

Sabinas presentation bifogas med handlingarna.  

 

2. Terminsstarten  
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Erfarenhetsutbyte om terminsstarten, smittspårning, gurgeltest och övrigt 

kring Covid-19  

 

Samtal fördes om hur kontakten med smittskyddet i Västra Götaland upplevts. 

Kontakt med enskilda individer i den organisationen har generellt upplevts bra 

men ofta glöms de fristående huvudmännen bort. Hur kan gymnasieskolorna 

synliggöra sig tillsammans? I något fall hade friskolan tagit kontakt med 

kommunens Covidsamordnare som sa att fristående skolor inte ingick i dennas 

uppgifter.  

Några av skolorna i FRIST-gruppen har börjat vaccinera i samarbete med 

vårdcentraler.  

Förslag från Margaretha att bjuda in representant från smittskyddet bifölls. 

Nästa möte är den 25 oktober och då delvis med Gymnasienätverket.  

 

Vidare lämnades förslag att bjuda in fler aktörer för samtal om andra frågor 

såsom kompetensförsörjning exempelvis.  

 

Uppföljning av effekter av pandemin på gymnasieskolan i GR. Jenny 

Sjöstrand, GR 

 

Jenny fick i uppdrag före sommaren att se över statistik i gymnasieskolan 

kopplat till eventuella effekter av pandemin. Skolenkäten år 2 gymnasieskolan 

är ett underlag som använts. Det är svåranalyserad data, vilken behöver 

kompletteras för att större slutsatser ska kunna dras på regional nivå. Dels är 

det olika kommuner som deltar varje år och dels deltar inte så många 

fristående gymnasieskolor. Något år står Göteborgs resultat endast för en 

gymnasieskola. 
Gällande slutbetyg från årskurs 9 kan vi se att slutbetygen ökade i värde något 

under 2020 medan det minskade 2021. På regional nivå är förändringarna så 

pass små att det inte går att fastställa en covid-påverkan på resultaten. 

Behörighet till yrkesprogrammen harmoniserar med slutbetygen från årkurs 9.  

För obehöriga till samtliga val och ej antagna i reservantagningen gäller att de 

hamnar i det Kommunala aktivitetsansvaret, KAA men de kan exempelvis 

också ha blivit antagna externt. Mellan 2019 och 2020 minskade antalet 

obehöriga som inte antogs på en gymnasieutbildning med 40%, något som höll 

i sig även 2021. Här går att ana en covid-effekt. 

Avbrotten i gymnasieskolan har minskat varje år sedan 2018 och även under 

2020. 

Se Jennys presentation som bifogas med anteckningarna.   

 

3. Information, vägledning och marknadsföring  

Senaste nytt kring Gymnasiedagarna 2021.  Lena Sjöstrand, GR 
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Lena beskriver nuläget för Gymnasiedagarna. Under vecka 37 har den första 

temaveckan ägt rum, Jag och mitt gymnasieval. Gymnasiedagarna har i år gått 

från fyra dagar till i stället fyra temaveckor, ett nytt koncept. Den 31 augusti 

inleddes hösten med en förträff med studie- och yrkesvägledare, lärare och 

företag. Vecka 40 kommer nästa temavecka, Jag och mitt framtida jobb. 

Mässan genomförs i slutet av oktober och genomförs i år liksom förra året 

digitalt pga pandemin. Mässdatum 26–28 oktober och fjärde dagen om 

gymnasiesärskolan 18 oktober. Hittills är cirka 10 000 elever anmälda. 

 

Lena berättar om innehåll ur aktiviteterna med allt ifrån tester, filmer, 

workshops med mera, och avslutar med att visa gruppen hur hemsidan ser ut 

och vad den innehåller; www.gymnasiedagarna.se  

 

4. Information från representant för verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) och övningsskolor 

Jan Olsén, Göteborgs Tekniska College medverkar. Han är utsedd att 

representera FRIST-gruppen i arbetet med Göteborgs Universitet (GU). 

Han önskar återkoppling från gruppen som kan skickas vidare till GU. 

Jan berättar om bakgrunden till Övningsskola med målet att öka kvalitén i 

lärarutbildningen. Jan medverkar i arbetsgruppen för lärarutbildningens 

samverkansråd med uppdrag att utreda förlag och ramar till övningsskolor i 

regionen (se separat presentation för respektive del av uppdraget). Särskild 

utbildning för VFU-handledare ska genomföras; Introduktionskurs och 

Handledarutbildning. Försöksverksamheter har genomförts och har visat på 

flera vinster exempelvis att; handledarutbildningen gynnar lärarutbildningen, 

djupare utbyte mellan lärosäten och skolor, övningsskolor förväntas bli mer 

attraktiva arbetsgivare.  

Hur kan handledarna rekryteras? Inläsning under arbetstid, styra lärarnas 

kompetensutvecklingstid, styra statliga resurser som 

lärarlönelyft/förstelärarmedel, nedsättning i tjänst för deltagande, styrning av 

universitetets ersättning mer mera. 

 

En fråga från gruppen om huruvida en liten skola kan bli övningsskola? Kan 

flera skolor gå samman? 

 

Den som har ytterligare inspel får gärna mejla Jan, jan.olsen@gtg.se  

5. Fråga till nästa möte 25 oktober?  

Medskick från Ewa att gruppen gärna får komma med idéer och önskemål på 

frågor och diskussioner till kommande träffar. Nästa möte är den 25 oktober 

under förmiddagen tillsammans med de kommunala gymnasiecheferna, 

förhoppningsvis på plats på GR, men vi avvaktar besked från Smittskyddet mfl.  

http://www.gymnasiedagarna.se/
mailto:jan.olsen@gtg.se
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Antecknat av:  

Frida Holmgren 

GR Utbildning  


