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1. Incheckning 

Presentation av tre nya medlemmar i nätverket genomfördes. Maria Wolfhagen 

(verksamhetsutvecklare), Sarah Males (verksamhetsutvecklare) och Mats Dahl 

(vikarierande utvecklingschef) presenterade sig.   

 

INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA 

2. Nytt kring Gymnasiedagarna 2021 

Viveka Blomgren GR 

Utbildningscheferna enades den 5 mars om att Gymnasiemässan 2021 blir 

digital och att förutsättningarna för en fysisk mässa är allt för osäkra. Svenska 

Mässan har också svårt att se att de kan genomföra en fysisk mässa om inte 
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beslut fattas redan nu. Det beror bland annat på bemanning av mässan när 

personal är permitterad. Nya datum för digital mässa föreslås vara 26-28 

oktober (vecka 43). Ingen i nätverket opponerade sig mot detta förslag. Planen 

är att utöka samverkan med grundskolan på olika sätt och vis och att rusta 

eleverna bättre inför mässans genomförande. GR kommer att samverka internt 

mellan Gymnasiedagarna, Indra 2 och Praktikplatsen för att få så bra 

förutsättningar som möjligt. Ett inspel kom att om det är fysiskt möjligt kanske 

det går att göra fler öppna hus i stället för den fysiska mässan.  

Det framfördes även att vårdnadshavargränssnittet måste förbättras. Det 

kommer också att bli en referensgrupp med grundskolerektorer. Sociala medier 

av olika slag kommer att användas för att få till ett bra besöksmått. 

 

ERFARENHETSUTBYTE 

3. Distansundervisning – läget i kommunerna  

Ale   Allt sker på distans 

Alingsås   30 % närundervisning 

Göteborg  20-33 % närundervisning 

Härryda  En tredjedel på plats 

Lerum  En tredjedel på plats 

Mölndal   20 % på plats men max 30 % 

Stenungsund Besked från Smittskyddet är att de elever som verkligen 

behöver det ska räknas bort och därefter är det en tredjedel 

till en femtedel som kan vara på plats. 

Öckerö Ett av tre program är på skolan en vecka i taget.  
 

Citat från Smittskydd VGR 

”På gymnasiet vill vi därför rekommendera en närundervisningsgrad för 

individen på minst 20%, men som högst en tredjedel från och med 15 

mars till den 1 april. I dessa procentsatser är inte de elever inräknade som 

pga. sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel 

praktiska moment) ändå har närundervisning. Ett annat undantag kan 

också vara om skolan lokalmässigt eller via kombination av när- och 

distansundervisning kan sköta undervisningen i halvklasser.” 

4. Kommunernas beslut om medel ur skolmiljarden och hur medel 

fördelas för att minska utbildningstappet 

Aktuell rapport från Skolverket för den nationella bilden (bifogades med 

inbjudan). Där används begreppet utbildningstapp. En sammanfattning av 

läget finns i inledningen. Värst drabbade är prao och apl. 

Hur ser det ut i GR? 

Ale    Medel avsätts till så kallade fjärdeåringar i gymnasiet. 
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Alingsås  Procentuell fördelning mellan grundskola och 

gymnasieskola. En miljon till elevhälsan. Medel även till 

fristående. 

Göteborg Beslut i Kommunfullmäktige 17/3. Fyra förvaltningar är 

involverade. 

Härryda 50 % grundskolans senare del och 50 % till gymnasieskolan. 

Fristående får efter elevantal  

Lerum Samma som Alingsås och Härryda 

Mölndal Till grundskola och gymnasieskola. Fokus på dem som har 

haft det svårt t ex IM. Även medel till vuxenutbildningen.  

Stenungsund Inget beslut ännu. Förslag om att fördela till grundskola, 

gymnasieskola och vuxenutbildning och till dem som haft 

flest problem under pandemin. Bland annat kommer 

påskskola och utökad sommarskola att anordnas. IM ökar 

mycket.  

Öckerö Inget beslut ännu.  

 

Diskussion fördes om vilka insatser som görs. Det är svårt att köpa tillbaka tid 

men exempel fanns på frivillig kvälls- och helgskola. Även dubblering av 

sommarskola nämndes. 

Fråga ställdes också om fördelningen till fristående skolor och svaren gav vid 

handen att även de får del av bidraget. 

5.  Hur hanterar vi rekommendationerna om utökad testning?  

Motstridiga besked har getts sista tiden om när testning av gymnasieelever ska 

ske. Vi avvaktar kraftfullt nya riktlinjer.  

6. Frågor att diskutera med FRIST 23 april 

Förberedelse för det gemensamma arbetsutskottets möte 17 mars skedde.  

Förslag om att grupp och nätverk har 2 timmar gemensamt och 1 timme på 

egen hand. 

Neutral information om att det finns avtal om att inte närma sig eleverna två 

veckor innan preliminärantagningen och tre veckor innan slutantagningen men 

att också påminna om varför en frivillig överenskommelse finns.  

FRIST au har idé om att diskutera att elever byter skola under hösten. 

Gymnasienätverket ser ingen möjlighet att skärpa upp detta just nu med tanke 

på att studie- och yrkesvägledningen kanske inte har gått att genomföra lika 

bra som vanligt.  

7. Statistik om valen i februari samt om betygsrapportering 

Sabina Svahn GR medverkade med några övergripande kommentarer om 

elevernas val i februari. 69 fler elever sökte än förra året. Samtidigt fanns det 

225 färre platser vilket inte går ihop. Det är stora minskningar (över 100 
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elever) till ekonomiprogrammet och teknikprogrammet vilket är ett trendbrott. 

För naturbruksprogrammet är läget tvärt om med 56 fler behöriga sökande. 

Något fler obehöriga elever vilket gör att det behövs fler IM-platser men även 

fler platser för de elever som blir behöriga.  

 

Rapporteringen av slutbetyg 

GR gör en undersökning i kommunerna om man kan rapportera betygen i tid 

även i år. Frågan ställs också om man förväntar sig stora volymer av 

sommarskola för grundskoleelever. De kommunala skolorna gör en grov 

uppskattning. När det gäller fristående grundskolor och IM på gymnasieskolor 

tar GR direktkontakt.  

 

Tidplan för antagning 

Gymnasieantagningen erfar att det pågår diskussioner angående lagstiftningen 

när det gäller antagning till gymnasieskolan. Förordningen säger att antagning 

helst ska vara avslutad senast 1 juli. Men det skulle bli som dominobrickor om 

detta ändras då alla antagningskanslier har ärenden mellan sig och 

hanteringen ser olika ut. 

 

Ny elevwebb för Indra 

Full produktion av ny elevwebb pågår. GR förbättrar, säkrar upp och anpassar 

efter tillgänglighetsdirektivet. Mer information kommer. 

Antecknat av: 

Margaretha Allen 

Utvecklingsledare/sekreterare i nätverket 


