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Anteckningar från Gymnasienätverket
INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA

1.

Återkoppling och information inför 2020 års Gymnasiedagar och
Future skills
Johanna Redelius, GR
Johanna återkopplade från föregående mässa då ny hall användes. Mässan
innehöll många olika insatser. En arbetsmarknadsdel fanns med kring Future
Skills, Prova-på-aktiviteter, Incheckning skedde, Informationsmöten om
gymnasievalet, Yrkeskampen, Klassrum på plats, Lärarlounge, Workshop Prao
mm.
35 000 besökare innebar 4 000 fler besökare än året innan. Vi har nu lyckats få
med föräldrarna.
Synpunkt: Mässan behöver tänka på föräldrar och elever med funktionshinder.
Det kan behövas ett utrymme för dessa samtal så att inte alla överhör samtalen.
Inför 2020 års mässa finns tre perspektiv att ta upp. Omvärlden påverkar oss.
Ny hall kommer att användas på grund av att mässan Scan automation anordnas
och kräver stor yta. Inför 2021 och 2022 finns en större hall igen. F- och Ghallen kommer att användas i år (samma som tidigare år). Ytan kommer att vara
mindre. Det kan vara klokt utifrån den ekonomi som råder nu. Föregående år
har det varit mera öppet i inledningen med en scen. Det blir ett förvirrat intryck.
I stället lägger vi Future skills där för att förtydliga yrkesrollerna men också
koppla till utbildningarna. Offentlig sektor är viktig och även handel kommer att
vara på plats. Räddningstjänst och tjänstemannayrken har efterfrågats. Det ska
vara tydligt att det gäller yrkesrollerna.
Synpunkt: Det är inte jättepositivt att lägga Future Skills först. Flera uttryckte
detta.
Svar: Man kan se placeringen av yrket först som en studie- och yrkesvägledning.
Synpunkt: Kommer skolorna att stå bredvid branschen?
Svar: Nej så blir det inte.
Studie- och yrkesvägledarna ska vara på samma plats men också röra sig runt
mera på golvet.
Gällande sfi så kommer det inslaget att begränsas. Det blir en konstig mix. Men
det blir ett seminarium och en rundvandring i Future skills. Årskurs 8 och 9
kommer att vara målgrupp.
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Säkerhet nämns i anteckningarna från Gymnasienätverket och FRIST. Första
dagen smällde en raket vilket var helt nytt. Svenska Mässan löste det eftersom de
är ansvariga för säkerheten på plats. Man kunde inte riktigt identifiera vem som
gjorde det men senare avlägsnades personer. Dubbelt så många vakter infördes
under resten av mässdagarna. Man jobbade med zonindelning när det gäller
vakterna.
Det kommer under 2020 att vara en annorlunda säkerhet på plats. En visitering
och väskinventering kommer att genomföras och fler vakter kommer att
medverka.
Det interna arbetet på GR innebär ny projektledning, projektgrupp och
styrgrupp. Viveka är ansvarig projektledare för båda delarna. Hon har en
bakgrund från Chalmers och från Svenska Mässan.
Max yta för årets montrar är 40 kvadratmeter. Hittills har det varit runt 20
kvadratmeter. Det kanske inte går att ha hur många som helst i montrarna.
Anmälningen och bokningen har gjorts om.
Någon typ av justering av priset kommer.
Regionens skolor har förtur med en vecka.
En större kommun eller organisation kan klustra sig.
Information om säkerhet kommer att finnas.
Synpunkt: Det kommer att bli mindre montrar och då kommer skolorna att
behöva ändra sitt utställningsmaterial.
Synpunkt: Skolor utanför regionen marknadsför sig på mässan. Det
framkommer inte i deras information. Det blir problem för kommunerna när
vårdnadshavare och elever tror att det är en rättighet att gå på dessa skolor.
Gymnasienätverket äger de etiska reglerna och kan ändra i dessa.
Viktiga datum: 16 mars öppnar bokningen för GR-skolor. 23 mars sker
monterbokning för skolor utanför GR, 25 mars Future Skills öppnar bokningen.
12 maj är det förträff, 12 augusti förköp biljetter för skolgrupper, 18 september
förträff syv, 6-8 oktober pågår mässan. 15 oktober genomförs fjärde dagen för
gymnasiesärskolan. Ytterligare datum redovisas i bifogade bilder.
2.

Föregående mötesanteckningar
Anteckningarna lades till handlingarna. Nya deltagare i nätverket välkomnades.

UPPDRAG FRÅN UTBILDNINGSCHEFERNA (UC)
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3. Kapacitetsundersökning gällande gymnasieplatser inom GR på lång
sikt
Margaretha Allen, GR
Redovisning av ett uppdrag från Utbildningschefsnätverket initierat av bland
annat Gymnasienätverket efter nätverkets besök i Storstockholm. GR har i
januari genomfört intervjuer i varje medlemskommun angående kapaciteten när
det gäller platser fram till 2025. I bifogat bildspel redovisas vad som har
framkommit. Utbildningscheferna kommer att ta ett antal frågor vidare för
fördjupat regionalt samråd.

4. Rapport till UC om Gymnasienätverkets verksamhet under 2019
Margaretha Allen, GR föredrog utkastet till rapporten som ska skickas vidare till
Utbildningscheferna. Syftet är att knyta nätverket närmare andra nätverk och
grupper med fokus på gymnasieskolan. Rapporten i utkastsformat bifogas med
handlingarna.
ERFARENHETSUTBYTE I NÄTVERKET

4. Eventuellt återbesök från Storstockholm
Förslag på datum presenterades. Få kunde dessa datum. Mailförfrågan kommer
att ställas om andra datum och om vem som kan bidra med studiebesöksinnhåll.

5. Nationellt godkända idrottsutbildningar som erbjuds utanför GR
Erfarenhetsutbyte om hur kommunerna väljer att göra när det gäller att skriva
samverkansavtal med annan kommun om utbildningsinnehåll inom NIU. Finns
det anledning att göra mera lika?
Jens Holm föredrog ärendet och diskussionen blev livlig. Beslutades att GR
skickar ut en förfrågan via mail om hur varje kommun gör när det gäller att
skriva samverkansavtal och även om ersättningen för NIU-delen. Redovisning
sker vid kommande möte.
6.

Gymnasielagen och tillsvidareanställning
Lerum hade lyft in frågan om elever som har gått högskoleförberedande program
och i allmänhet inte får någon anställning enligt lagen. Kanske en ettårig
yrkesintroduktion vara en lösning? Hur hanteras de elever som går enligt
gymnasielagen i andra kommuner? Laget runt genomfördes.
Några synpunkter som lämnades:
Mölndal har en hel del nyanlända som har gått Vård- och omsorgsprogrammet
som får arbete. En del gå på IA och lärling för att slussa in i arbete t ex inom
restaurang.
Alingsås har samarbete med vuxenutbildningen.
Lilla Edet ifrågasätter om det ska vara möjligt att bevilja vuxenutbildning om
eleven har slutfört ett nationellt högskoleförberedande program. Finns det
ekonomi och lagrum för det? Vägledning är ett viktigt verktyg för att hamna
realistiskt i sina val. Det finns många elever som inte har klarat gymnasieskolan
och som kanske går före vid urval.
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Öckerö har gått in i ett DUA-projekt som fokuserar på hur kommunen kan få ut
eleverna i yrkeslivet.
7.

Sökbilden vid första söktillfället och IMV
Hur sökte eleverna i februari? Samt återkoppling till GRs rapport om
Introduktionsprogrammen. Relationen mellan sökbara platser på IMV och
sökande elever respektive antal reserver på varje program
Sabina Svahn, GR redogör för läget.
Bilderna bifogas med anteckningarna.
Två nya friskolor tillkommer i höst. Hvilans gymnasium i Göteborg och
Fridagymnasiet i Härryda.
Söktrycket har gått ner en procent till 71%.
Söktrycket i relationen mellan platser redovisades per kommun.
Sökande till yrkesprogram ligger stabilt. 17 % till yrkesprogrammen. 83 %
högskoleförberedande. 12 färre elever till yrkesprogram och 372 fler till
högskoleförberedande program. Redovisas även på hemkommunsperspektiv.
Fördelningen av sökande per elevkommun. 41 % friskola, 19 % annan kommun,
40 % hemkommun.
Sökande per nationellt program högskoleförberedande program. Flest sökande
till ekonomiprogrammet som går om övriga. Naturvetenskapsprogrammet
minskar med 100 elever.
Yrkesprogrammen: Flest på EE, HA, BA, FT, HV. I övrigt samma eller
minskning.
Behörigheten. 79 % behöriga till lägst yrkesprogram. (363 fler).
Det är väldigt viktigt att ta hänsyn till de obehöriga eleverna vid
dimensioneringen. Drygt 30 % blir behöriga. Flest obehöriga finns på VO, FT,
HV, BF, BA
Introduktionsprogrammen
IMV för grupp:
251 platser på 12 kommunala i 5 kommuner, 108 platser på 7 fristående
IMV för enskild:
80 platser på 3 kommunala gymnasieskolor i 2 kommuner
68 platser på 5 fristående gymnasieskolor
40 färre platser nu än i höstas.
Nu blir det för första gången preliminär antagning till sökbara IMV och IMY.
Statistik kommer att tas fram. Följ också i simuleringsverktyget.
IMY
För grupp:
273 platser på 10 kommunala gymnasieskolor i 4 kommuner
92 platser på 6 fristående
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För enskild:
155 platser på 13 kommunala gymnasieskolor i 7 kommuner
28 platser på 5 fristående skolor
124 färre platser på IMY i förhållande till reservantagningen.
Lilla Edet har ganska många som söker till Fyrbodal. Den finns inte med.
Reserverna kan man se under resans gång.

10. Övriga frågor
Frågor som kan tas upp framöver:
Övergångar mellan grundskolor och gymnasieskolor
Gymnasieexamen på 3 och på 4 år. Vad händer i år fyra? Finns goda exempel?
Skiljer sig antalet på olika skolor?
Vägledning som styr mot olika program
Digitalisering och Flexibilitet samt exempel från Vuxenutbildningen t ex kring
distansutbildning.

Margaretha Allen (sekreterare)

Inbjudna till dagens sammanträde
Närvarande:
Dennis Pavlovic, Alingsås
Kristina Bergman Alme, Gymnasieområde Centrum, Göteborg (del av mötet)
Annika Forsler Gymnasieområde Skånegatan, Göteborg
Cristine Lysell, Gymnasieområde Lindholmen, Göteborg
Camilla Ahlin, Härryda
Frida Fogelmark, Kungsbacka
Amela Filipovic, Kungälv
Teres Linchausen, Lilla Edet
Lena Hellsten, Mölndal
Jens Holm, Mölndal
Lena Almqvist, Partille
Stefan Carmesund, Öckerö
Margaretha Allen, GR
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Förhindrade:
Helene Pettersson, Ale
Göran Careborg, Lerum
Niclas Brattefors, Stenungsund
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