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1. Genomgång av dagordning 

Ordförande Dennis Reinhold öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna till 

mötet som hålls på GR. Mötet kommer till största del att vara en workshop kring 

förslaget på de framarbetade kvalitetskriterier som arbetsgruppen processat. 

Mötets första del hade annat fokusområde då Margaretha Allen var på besök och 

gav en dragning om nytt regelverk för dimensionering av gymnasieutbildning 

tillsammans med omvärldsbevakning på området.  

 

2. Dimensionering och huvudmannens roll i gymnasieskolan  

 

Margaretha Allen  

Regeringens proposition 2021/2022:159 Dimensionering av gymnasial utbildning 
för bättre kompetensförsörjning togs beslut om i riksdagen i juni 2022  

Det nya regelverket innebär att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid 
planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och 
kommunal vuxenutbildning (komvux) Det innebär att ett primärt samverkansavtal 
ska finnas för gymnasieskolans program och två introduktionsprogram.  

Ett primärt samverkansavtal ska finnas för komvux yrkesämnen och 
sammanhållna yrkesutbildningar på gymnasial nivå.  

En kommun ska även kunna ha sekundära samverkansavtal med en eller flera 
kommuner och regioner. GR har sedan lång tid arbetat utifrån modellen med 
samverkan och samverkansavtal är väl rustade för det nya regelverket. (Se bifogad 
pp för fler detaljer)   

 

3. Kvalitetskriterier för APL 

 

Dennis Reinhold tillsammans med Linda Åhnbrink presenterar LPA-nätverkets 

framarbetade kvalitetskriterier. Kriterierna är generella och branschöverskridande i 

syfte att tydliggöra områden för fördjupat kvalitetsarbete lokalt.  

Kriterierna kan ligga till grund för gemensamma insatser och satsningar för LPA-

nätverket för att uppnå önskad/ökad kvalité.  

Kriterierna ringar in tre övergripande områden:  

• Samverkan skola och arbetsliv 

• Handledarskap, organisation och lärande 

• Arbetsmiljö 
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Nätverket gick igenom kriterierna och sen genomfördes en workshop i grupper 

utifrån följande frågeställningar:  

- Hur kan kvalitetskriterierna användas?  

- Hur kan kriterierna ingå i det befintliga arbetet som sker idag? 

- Exemplifiera ett kriterium. 

- Vad är viktiga aspekter att ha med? 

https://padlet.com/lindaahnbrink1/v2ooq1q1xzqq41od  

 

4. Beslut 

Nätverket ser sig nöjda med kriterierna och beslutar att de ska presenteras för UC 

på decembermötet.  

 

5. Kompetensutveckling för yrkeslärare 

I tider av snabb förändringstakt, där nya kompetenser efterfrågas av arbetslivet 

diskuterades behovet av kompetensutveckling inom bransch och yrkeskunnande. 

Hur håller sig yrkeslärare relevanta och hur utvecklar de sin kompetens. Finns det 

behov av gemensamma insatser och hur kan vi nyttja Göteborgsregionens 

kompetensråd? Nätverket diskuterar hur kompetensutvecklingen ser ut idag och 

bestämmer sig för att till nästa träff i december få gå djupare i området med 

inspiration av Härrydas arbete och Christina Sandström samt Partilles arbete 

genom Susanne Krook.  

6. ESF- ansökan 

GRSA undersökte förankring och inspel till en ESF-utlysning. GRSA har valt att inte 

gå in med någon ansökan nu men kan komma att göra det senare och ville få 

nätverkets syn på saken.  

7. Avslutning och summering  

Vi avslutade mötet och ses igen i december för årets sista möte med vår 

traditionsenliga jultallrik. Mötet äger rum på GR 7 december 13.30-15.30 och det 

är viktigt att anmäla sin tänkta närvaro.  

 

https://padlet.com/lindaahnbrink1/v2ooq1q1xzqq41od
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