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Information från GR och andra
1. Föregående mötes minnesanteckningar

Återkoppling till föregående möte gjordes.
2. Prognos utifrån elevernas val
Sabina Svahn, GR
Sökandestatistik presenterades. I år är det fler sökande elever. 306 fler är
grundskoleelever. Äldreeleverna minskade med 106 elever. Färre elever
kommer från IMSPRINT t ex. Antalet skolor som erbjuder nationella
program har ökat. En kommunal och tre tillkommande gymnasieskolor inför
HT 2019. 360 fler gymnasieplatser. 220 kommunala och 140 fristående. Fler
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sökande kommer in till GR. Det blir samma söktryck som 2018. 72 %. Ett
trendbrott är att söktrycket har ökar med 2 % till kommunala skolor.
Fristående minskar till 71 % från 76 % 2018.
Söktrycket har ökat med 41 % till Öckerö, men det är få elever. Man kan öka
söktrycket genom att minska sina platser eller att det är fler behöriga
sökande. Mölndal har en stor ökning till den nya gymnasieskolan. (54 %)
Behöriga sökande till yrkesprogram var 17 % och 83 % till
högskoleförberedande program. Antalet är 23 färre till yrkesprogram och 127
fler till högskoleförberedande.
Fördelningen är: 38 % går i hemkommun. 20 % i annan kommunal skola
inom GR och 42 % till fristående skola. Fördelningen per kommun finns
också med på bilderna. Flest sökande på de högskoleförberedande
programmen: SA, EK, NA, TE.
Teknikprogrammet har 45 färre sökande.
Flest sökande till yrkesprogram: EE, HA, BA, FT och HV. BF ökar mest.
Behöriga och obehöriga sökande: Flest behöriga har HU, NA, TE och EK.
Lägst behöriga sökande till VO, HV, FT, BF, BA
Fråga: Finns det skillnader i behörighet till kommunala och fristående skolor?
Sabina tar fram underlag.
Se bifogad fil.
IM för grupp av elever
Det nya IMV erbjuder 491 platser varav 348 för grupp och 143 för enskild.
Yrkesintroduktionsprogrammet. En ökning till 570 platser varav 427 för
grupp och 143 för enskild.
Tillkommande sökande under våren. Bland annat 300 fler externa sökande.
638 grundskoleelever som inte sökt.
Medskick om vad som är nytt:
-Fri kvot. Rektorer från gymnasieskolan kommer att bjudas in till
frikvotsmötena.
-Rektorer kan se de utländska underlagen som antagningen ska göras på. Det
kan vara handlingar som kan vara bra att ha med in i studieplaneringen.
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-IM-nätverket diskuterar en ev. gemensam policy om att få gå kvar på IM vid
flytt till annan kommun.
Se bifogade bilder.
3. Aktuellt om utredningen om planering och dimensionering
Margaretha Allen, (sekreterare i utredningen) och Kalle Petersson (deltagare i
fallstudien)
Utredningen leds av Lars Stjernkvist och har i uppdrag att utreda om det
behövs en mera regional modell för planering och dimensionering av
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, sfi och särvux framöver.
Den ska också undersöka om statens inflytande och ansvar ska förändras när
det gäller planering och dimensionering. Orsaken är brister i utbudet,
resurseffektivitet, likvärdighet, segregation och kompetensbrist. GR är en av
de undersökta fallregionerna.
4. Kort information inför årets Gymnasiemässa och Future skills
Wictoria Kovats, GR
Planeringen inför 2019 års mässa pågår. Fokus ligger på:
-Nya lokaler,
-Kvalitativa besök genom lärarhandledning och lektioner på plats.
-Nytt entrékoncept – Starta besöket med 15 min inspiration
-Yrkeskampen för årskurs 8
-Målgruppsanpassade paketeringar/aktiviteter
-Elever i riskzonen och nyanlända
-Arbetssökande vuxna
-Informationsmöten för vårdnadshavare och deras barn
Fråga från ordförande: Hur ska vi kunna greppa helheten? Kommer det att
bli för mycket på samma arena?
Svar: Hur används mässan under övriga året? Förträffar ska anordnas. Skolor
och arbetsliv ska hjälpa varandra att dra. 10 september är det en dag för syvträff. De får då den senaste kunskapen om branscherna.
Följdfråga: Finns detta med på våra regionala branschråd?
Svar: Ja tanken är den.
Ytterligare information:
År 2019 genomförs mässan den 8-10 oktober i B-hallen. Inflyttning 7/10
och utflyttning 10/10. Boka in förträff på förmiddagen den 26 april på
Svenska mässan.

3 (5)

Gymnasienätverket
Anteckningar 2019-02-19

Hallskissen visades. 10 000 kvadratmeter. Förra året 6900 kvadratmeter.
Future skills ligger först. Gymnasiedagarna ligger alldeles intill. Paket för att
förbereda sig inför mässan kommer att tas fram.
140 montrar finns. Förra året fanns 100 montrar. Det är samma pris. Det
finns inga mattor utan betong. Detta får läggas till. Scenen kommer att ligga i
anslutning till Future skills och cafét.
Anmälan öppnar 15 mars kl. 9.00 på gymnasiedagarna.se
Bokning av monterplats sker direkt i anmälan.
Bokningen är öppen i en månad eller tills det är fullbokat.
Erfarenhetsutbyte i nätverket
5. Samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning

Laget runt. Behov finns av koppling mellan olika nätverk inom GR.
Alingsås, Lerum och Partille har haft ett nodmöte om hur man skulle kunna
samarbeta mera. Som en form av lärcentra. Hur ser det ut i noderna?
Ta upp frågan vid nästa möte under den gemensamma delen. Det kan nog
handla en hel del om yrkesutbildning men även om andra program.
Vi får inte kasta bort detta.
6. Bedömning och betygssättning och hur vi går vidare tillsammans?

Frågan lyfts till mötet med FRIST 22 mars.
7. Planering för nästa möte med FRIST
Förslag:
1 aprilprocessen och Gymnasie-/vuxrapporten
Rapport om hur det går för ungdomarna efter gymnasieskolan
Styrning och ledning – kontakter med huvudkontor och marknadsenheter
Huvudmannaskapet – goda exempel och utmaningar
Bedömning och betygssättning – regelbundna kvalitetsgranskningar. Hur gör
ensamma lärare i sin betygssättning. Bygga gemensamt för de små ämnena.
Egna delen av mötet: Nyanländafrågan – var finns likvärdigheten?
Även bedömning och betygssättning
Digitaliseringen som ett kommande ämne.
8. Planering inför Stockholmsbesöket
Förslag:
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Profileringar och utbud i Storstockholm versus Göteborgsregionen (kanske
något om etableringen av Anna Wittlockgymnasiet)
Teknikutbildning som är insprängd
Ämnesbetyg från Skolverket
Prissättning och socioekonomiskt index
Från GR Gymnasiemässan och Future skills
Våra nätverk

Kollegahandledning

9. Fokus Ledarskap
Ett dilemma valdes ut och diskuterades gemensamt.

Antecknat av:
Margaretha Allen
Sekreterare i Gymnasienätverket
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