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Utbildningschefsnätverket + Gymnasietema 

Anteckningar 2022-03-04  

 

 

Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Charlotte Johansson, Partille (för & grund, gymn & vux), vice ordförande 

Åsa Ericson, Ale (för & grund, gymn & vux) 

Helena Balte, Alingsås (för & grund) 

Lars Svensson, Alingsås (gymn & vux) 

Annika Samuelsson Lovén, Göteborg (förskola) 

Bengt Randén, Göteborg (grundskola) 

Helena Sjöberg, Göteborg (grundskola) 

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn) 

Päivi Malmsten, Härryda (för & grund, gymn) 

Cynthia Runefjärd, Kungsbacka (gymn & vux)  

Dennis Reinhold, Kungälv (för & grund, gymn & vux) 

Ann Blom, Lerum (för & grund, gymn & vux) 

Fredrik Hellsten, Mölndal (för & grund) 

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux) 

Elisabeth Andreasson, Stenungsund (för & grund, gymn & vux) 

Lena Ericsson, Tjörn (för & grund, gymn & vux) (distans) 

Katarina Lindgren, Öckerö (för & grund, gymn & vux) 

Fredrik Zeybrandt, GR, Utbildningschef 

Theresa Björnström, GR, Sekreterare 

EJ NÄRVARANDE 

Maria Andersson, Kungsbacka (för & grund), ordförande 

Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

Leif Gardtman, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux) 
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Mötet öppnades 
 
Ordförande inledde med att berätta att dagordningen ändrats utifrån en 

extrainsatt mötespunkt avseende det säkerhetspolitiska läget och kriget i 

Ukraina. 
 
Beslut inkl dialog 

1. Förslag till samverkansavtal för gymnasieskola  

2023/2024 – 2026/2027 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om  

 

- att godkänna samverkansavtal för gymnasieskolan i enlighet med 

presenterat förslag i bilaga samt 

- att uppdra till GR att följa upp fortsatt beslutsordning. 

2. Förslag till samverkansavtal för gymnasiesärskola  

2023/2024 – 2026/2027 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om  

 

- att godkänna samverkansavtal för gymnasiesärskolan i enlighet med 

presenterat förslag i bilaga samt 

- att uppdra till GR att följa upp fortsatt beslutsordning. 

3. Förslag avseende genomförande av mötesplatsen Gymnasiedagarna 

2022  

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om  

 

- att mötesplatsen Gymnasiedagarna 2022 genomförs i fysiskt format 

och att årets genomförande utvärderas, 

- att GR samverkar med Svenska Mässan som genomför en större del av 

såväl planering som genomförande under 2022,  

- att GR, via en elevbiljett, fortsatt håller webben gymnasiedagarna.se 

levande med information om gymnasievalet, utbildningsalternativen, 

öppna hus och några digitala aktiviteter/seminarier riktade mot åk 9, 

studie- och yrkesvägledare med involvering från såväl gymnasieskolor 

som arbetslivet samt  

- att GR utforskar ett tillägg i form av ett innovationsprojekt/idéunderlag 

kring framtida hantering, från 2023, kring hur elever regionalt bör 
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informeras inför sitt gymnasieval. GR återkommer med hantering kring 

denna insats, med förslag om involvering från medlemskommunerna. 

4. Förslag till tidsplan för arbetet med antagningen till gymnasieskolan 

inom Göteborgsregionen 2023 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om 

 

- att ställa sig bakom förslaget till tidplan för arbetet med antagning till 

gymnasieskolan inom Göteborgsregionen 2023, daterat 2022-02-16. 

 

 

Rapport/information/diskussion  

5. Grundsärskoleplatser 2022, utmaningar och regionala behov 

 

Bengt Randén inledde med att betona behovet av en regional dialog kring den 

samlade kapaciteten avseende platser i grundsärskola. Isabelle Asadian 

Strandman, Göteborgs stad, tog vid och presenterade statistik kring 

grundsärskolans elevunderlag. Utmaningar kring ökade elevgrupper och 

därmed kapacitetsbehov i form av platser samt kompetensförsörjning lyftes. 

Diskussion följde laget runt och de flesta kranskommunerna delade samma 

bilder som Göteborg. Tillades att det även finns utmaningar kopplat till 

individuella programmet på gymnasiet för elever med särskilda behov.  

 

Avslutningsvis konstaterades att läget är ansträngt i regionen både vad det 

gäller lokalförsörjning och kompetensförsörjning vilket också försvårar 

möjligheterna för kommunerna att köpa platser av varandra. Utifrån detta 

önskas en fortsatt dialog om vidare hantering i regionen med hjälp av både 

nätverk och branschråd samt att politikerna informeras. 

 

Frågan återkommer till Utbildningschefsnätverket. 

6. Behov av ny representant till arbetsgruppen avseende 

övningsskolor 

 

Fredrik Zeybrandt informerade om att det behovs en ny representant till 

arbetsgruppen som arbetar med frågan om övningsskolor tillsammans med 

Göteborgs universitet. Förslag mailas till Theresa. 
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Nätverk 

7. Nätverksrapport, Nätverket för barn- och elevhälsa   

 

Helena Balte, ordförande för Nätverket för barn- och elevhälsa, beskrev 

nätverkets arbete de senaste åren utifrån den utsända rapporten. Nätverket 

arbetar tematiskt och har bland annat behandlat den samlade elevhälsan 

utifrån de olika professionerna samt fullföljda studier ur olika perspektiv. Den 

externa inputen till nätverket har bestått av besök från VGR, forskare och 

kommunkollegor. Lyftes att det är ett aktivt nätverk där deltagarna generöst 

delar med sig till varandra. 2022 kommer nätverket att arbeta med frågor kring 

lärmiljö och systematiskt kvalitetsarbete och vårens första möte kommer 

nätverket besöka Lerum och Lindénska skolan. Ordförande lyfte särskilt att 

kopplingen till Utbildningschefsnätverket är något som skulle kunna förstärkas 

i det fortsatta arbetet och att man gärna tar uppdrag att arbeta vidare med.  

8. Extrainsatt mötespunkt kring kriget i Ukraina och det 

säkerhetspolitiska läget 

 

Dialog tillsammans med Migrationsverket, Länsstyrelsen, kommunchefer och 

socialchefer samt efterföljande dialog med utbildningscheferna om hur 

beredskapen ser ut i kommunerna samt vilka medskick som finns till det 

regionala arbetet. Lyftes betydelsen av att använda erfarenheterna från 

flyktingkrisen 2015 samt coronapandemin. Frågan återkommer och vid behov 

kan Utbildningschefsnätverket snabbt sammankallas för digitala avstämningar.  

 

Mötet i ordinarie UC avslutades 
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UC med gymnasietema 
 

NÄRVARANDE 

Charlotte Johansson, Partille (för & grund, gymn & vux), vice ordförande 

Åsa Ericson, Ale (för & grund, gymn & vux) 

Lars Svensson, Alingsås (gymn & vux) 

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn) 

Päivi Malmsten, Härryda (för & grund, gymn) 

Cynthia Runefjärd, Kungsbacka (gymn & vux)  

Dennis Reinhold, Kungälv (för & grund, gymn & vux) 

Ann Blom, Lerum (för & grund, gymn & vux) 

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux) 

Elisabeth Andreasson, Stenungsund (för & grund, gymn & vux) 

Katarina Lindgren, Öckerö (för & grund, gymn & vux) 

Fredrik Zeybrandt, GR, Utbildningschef 

Theresa Björnström, GR, Sekreterare 

EJ NÄRVARANDE 

Leif Gardtman, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux) 

Lena Ericsson, Tjörn (för & grund, gymn & vux) (distans) 

 

1. Reflektioner kring rapporten om gymnasialt utbud samt dialog 

utifrån kapacitet och ökande elevantal inom gymnasieskolan 

 

Margaretha Allen och Sabina Svahn inledde dialogen med att presentera 

statistik kring ökande elevkullar fram till 2026 samt uppgifter från årets 

antagningsprocess som visar att det är ca 400 fler elever som söker till 

gymnasiet i år jämfört med föregående år. Samtidigt erbjuder huvudmännen 

färre platser. Framskrivningen utgår från befolkningsprognosen och att 

eleverna har samma sökmönster vilket behöver tas hänsyn till vid analysen av 

uppgifterna. Genom de simuleringskörningar som görs i antagningssystemet 

och som även visas i det regionala statistikverktyget Antagningsanalys kan 

organisationsansvarig för huvudman/skola under våren följa utfallet av 

sökande elever i relation till antal platser inför innevarande års slutantagning.  

 

Som stöd i arbetet med planering och dimensionering beskrevs 

kompetensrådens redovisade behov kopplat till gymnasieskolan och 

vuxenutbildning inom GR för respektive gymnasieprogram och yrkesområde. 

 

Utifrån presentationerna och de förväntade elevökningarna samt utifrån trolig 

kommande förändring kring planering och dimensionering fördes dialog kring 
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behovet av att utbildningscheferna än mer fördjupat diskuterar förutsättningar 

kring kapacitet samt långsiktigt arbetssätt i frågan. 

=> Inför fortsatt dialog i frågan kommer Margaretha Allen under mars månad 

ha avstämningar med respektive kommun utifrån planering ur både ett 

kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. I april kommer en sammanfattning av 

planerna och nya ansökningar från fristående huvudmän att diskuteras vid 

ytterligare ett gymnasietema. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

 

Gymnasietema avslutades 
 

 

 

Antecknat av: 

Theresa Björnström 

Avdelning utbildning 

 

 

 

 

 

 


