Gymnasienätverket
Anteckningar från möte 2020-06-10, kl.9.00-11.30
Plats: Digitalt via Teams, Margaretha Allen, utvecklingsledare

Minnesanteckningar från Gymnasienätverket
INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA

1. Föregående mötesanteckningar
Anteckningarna lades till handlingarna.

2. Förslagen i Lars Stjernkvists betänkande om planering och
dimensionering
Margaretha A föredrog och kommenterade förslagen i utredningen. Reflektioner
om vilka effekter förslagen får på GRs samverkan gjordes.
Några frågor som lyftes:
Vad betyder detta för GRs samverkan om det blir av?
Har utredningen tittat på möjligheterna att yrkesväxla under ett arbetsliv?
Svenskt näringsliv talar om att utbilda brett och inte specialiserat. Hur märks det
i utredningens förslag?
Kommer utredningens förslag att kunna gå igenom med tanke på att
Friskolornas riksförbund har kritiserat förslagen?
Hur kommer relationen att se ut mellan kommunala och fristående utförare i
gymnasieskolan? Kommer platser enligt ramen att fördelas ut eller hur ska det
gå till?
Det finns anledning att återkomma till förslagen i ett senare skede. Nu skickas
betänkandet ut på remiss.
Bilderna som visades bifogas med anteckningarna.
UPPDRAG TILL/FRÅN UTBILDNINGSCHEFERNA (UC)

3. Uppdrag om kollektivtrafik
Se under nästa del av dagordningen.
ERFARENHETSUTBYTE I NÄTVERKET

4. Coronapandemins effekter på elevhälsan – hur jobbar vi med den?
Och ser vi att fler elever är obehöriga i år än tidigare år?
Mölndal som har cirka 800 elever i grundskolan har inte noterat någon ökning
när det gäller obehöriga elever. Antalet har snarare gått ner i förhållande till
föregående år. Göteborg har noterat behov av ett ökat antal platser för obehöriga
elever. Det kan delvis bero på att det är fler elever i åldersgruppen. Samtidigt har
det kommit in fler betyg i ett sent skede vilket kan ändra behovet. Elever
rapporteras också mått sämre under vårens speciella omständigheter. Kungälv
ser en minskning i antalet obehöriga. Sekreteraren informerar om ett
pressmeddelande som säger att elever i gymnasieskolan nu ska kunna pröva
grundskolans kurser på gymnasieskolan och att de inte ska behöva vända sig till
sin tidigare grundskola för betyg. Prövningen ska vara gratis för eleven.
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Lerum har under våren haft ett högt tryck på elevhälsan vilket kan vara ett pris
som följer av distansstudierna.

5. Höstterminsstarten – hur kommer den att se ut?
Torvald Asplund, Västtrafik medverkade om ett förslag som kan minska trängsel
i kollektivtrafiken. I organisationen Svensk kollektivtrafik diskuteras ett förslag
om en differentierad skolstart under dagen. Det finns ett utkast och en del
tankar som Torvald vill stämma av med nätverket. Läget just nu är att Västtrafik
kör all trafik som är möjlig. Förare och fordon används maximalt. Inför
höstterminsstarten kan det bli problem och man funderar på olika scenarios. Om
samma rekommendationer kommer att gälla även då, blir det problem med
trängsel. Gör vi inget nu så kommer en del inte att kunna resa under
”peaktiderna”. SKR diskuterar enligt Torvald frågan med departementen.
Kanske kan viss distansundervisning få bedrivas även framöver? Idag är det inte
tillåtet enligt regelverket. Ett inspel som gavs var att skolorna redan idag har
differentierade tider. Torvald undrar om det skulle gå att ta fram ungefärliga
rekommendationer för de större skolorna i t ex centrala Göteborg. Kan man
uppmana alla som kan gå eller cykla att göra det? Vi måste planera för att
undvika rusningstrafiken.
Sekreteraren kommenterade att det är många fristående skolor i centrala
Göteborg som också bidrar med stora elevgrupper och att elever rör sig runt om i
GR i stor omfattning. Torvald önskar riktat samarbete med skolor över 1000
elever som ligger i kluster. Det är möjligt för skolorna att kontakta Västtrafik för
att få fram statistik för de tunga linjerna. Ett exempel på resandestatistik visades
i form av linje 8 som går förbi Skånegatan. Siffrorna för december 2019 och april
2019 visades. Det var något färre som reste i april men fullt under förmiddagen.
I april 2020 var det 75 % beläggning. Att styra upp detta är ingen lätt balansgång
men det är bra att föra dialog med skolorna. Skolor i centrala Göteborg
samverkar också med skolor på Lindholmen om kurser, så det rör inte alltid bara
elever på en viss skola. Det finns också exempel på program där elever reser
långt för att få gå just det programmet.
Ytterligare ett inspel kommenterade det faktum att personer över 65 år reser
gratis under vissa tider på dagen i Göteborg. Torvald menar att för dem gäller
fortsatt rekommendationerna att inte åka kollektivt.
Hur löser man skolan för de elever som inte kan ta sig till skolan i höst? Det
finns 72 gymnasieskolor inom GR och cirka 35000 gymnasieelever. Att
rekommendera att de går eller cyklar räcker inte. Torvald menar att de inte
kommer att kunna ta sig till skolan för det blir trångt på perronger och på bussar
och spårvagnar.
Ytterligare ett inspel menar att det blir svårt organisatoriskt att styra upp detta
men att ett alternativ är att fortsätta att bedriva viss utbildning på distans om det
blir tillåtet. Kanske kan vissa dagar ske på hemmaplan och andra på plats?
Sekreteraren menade att Västtrafik för Göteborgs del bör kontakta
utbildningsförvaltningen för att de ska kunna ha en samlad bild av vad som
planeras inom stadens verksamhet. Även de fristående skolorna bör kontaktas.
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Vidare tipsades om att Utbildningsutskottet i riksdagen har behandlat ett förslag
till utökade möjligheter till distansstudier. Vi avvaktar och ser om det kommer
beslut i riksdagen.
Annat som diskuterades inför höstterminsstarten var att många ser fram emot
höstterminsstarten med vanlig undervisning på plats, andra inte. Vissa är oroliga
över smittspridning. De lärare som har kunnat arbeta på distans känner sig inte
alltid komfortabla med att återgå till skollokalerna. Kan man prioritera vissa
uppgifter på skolan och andra på distans? Går det att sträcka ut tider i
skolmatsalen för att undvika trängsel? En idé som framfördes var att arbeta med
lärarassistenter som befinner sig i klassrummet och en lärare i riskzon på
distans. Möjligen är det extra viktigt att elever som börjar i åk 1 finns på plats i
lokalerna i starten. En tröst är att titta på hur det har gått i grundskolan där
smittrisken har varit mycket låg.

6. Första och andrahandsmottagning för elever utanför GR samt
särskilda skäl och interkommunal ersättning
Partille har många elever i andra kommuner. Nu har man noterat att det
kommer fler önskemål särskilt från Göteborgs gymnasieskolor om extra
ersättning för ett fjärde år. Det är en tydlig tendens. En del elever som gått 3 år
på ett program byter till ett annat och går då år 3 en gång till. Dessutom beviljas
färre Göteborgselever att gå IM i Partille än tidigare. En förklaring kan vara att
det finns ett förvaltningsövergripande uppdrag att ta hand om egna elever som
går IM.
Sekreteraren informerade om att GRs samverkansavtal anger att ersättning för
ett fjärde år inte ska utgå om det inte finns synnerliga skäl för detta. Kan det vara
så att samverkansavtalet inte är så känt ute på skolorna? Exempel på hur det kan
gå till skickas till sekreteraren. Det är viktigt att avtalet följs och att uppföljning
också sker.

7. Övriga frågor
Fråga ställdes om hur andra skolor gör när det gäller att fatta beslut på
huvudmannanivå inför starten av höstterminen. Lerum berättade att där fattar
Kommunstyrelsen det formella beslutet.
Ett förslag till formulering skulle kunna vara att besluten formuleras ungefär så
här: Beslut om att starta höstterminen utgår ifrån de rekommendationer som
FHM har angett i nuläget med följande anpassningar XX. Om nya
rekommendationer kommer behöver beslutet ändras.
Nätverket enades om följande mötestider under hösten:
17 augusti 16-17 Digitalt avstämningsmöte inför höststarten.
15 september 13-16
19 oktober med FRIST 13-16 (OK)
4 december 9-13 med jullunch (med LPA-nätverket)
Vid anteckningarna
Margaretha Allen (sekreterare)

3 (4)

Gymnasienätverket
Anteckningar från möte 2020-06-10, kl.9.00-11.30
Plats: Digitalt via Teams, Margaretha Allen, utvecklingsledare

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