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Nätverket för lärande på arbetsplats 

Anteckningar 2021-04-22 
 
 

Anteckningar från LPA-nätverket 
NÄRVARANDE 

Dennis Reinhol, Kungälvs Kommun (ordförande) 
Avichai Arbiv, Lerums Kommun 
Cajsa Odhagen Fridén, Lerums Kommun  
Christina Sandström, Härryda Kommun 
Gunhild Karlsson, Göteborgs Stad 
Göran Lönnqvist, Göteborgs Stad 
Martin Frejinger, Härryda Kommun 
Susanne Krook, Partille Kommun 
Torbjörn Nilsson, Stenungsunds Kommun  
Patrik Laanemets, Göteborgsregionen (sekreterare) 
Emma Theiland Nilsson, Göteborgsregionen (sekreterare) 

EJ NÄRVARANDE 

Bengt Bohm, Göteborgs Stad 
Bonny Wernersson, Kungsbacka Kommun 
Börje Carlsson, Göteborgs Stad 
Carl Egeberg, Kungälvs Kommun 
Christoffer Rigdahl, Öckerö Kommun  
Joakim Ryttsén, Mölndals Stad 
Kjell Hemmingsson, Mölndals Stad 
Laila Gordon von Hacht, Göteborgs Stad 
Maria Lindberg, Alingsås Kommun 
Marie Ekberg, Göteborgs Stad 
Pär Holmertz, Stenungsunds Kommun 
Sari Jehkonen, Kungälvs Kommun 
Viktor Tyrberg, Göteborgs Stad 

1. Gemensam incheckning och presentation av vikarierande 
sekreterare 
Genomgång av agenda samt presentation av nätverkets deltagare samt 
vikarierande sekreterare. Information angående att Margaretha Allen har fått 
ett utökat uppdrag på Skolverket fram till december 2021. Under tiden går 
Patrik Laanemets och Emma Theiland Nilsson och axlar rollen som 
sekreterare.  

2. Förändringar av yrkesprogrammen med fokus på Handel- och 
administrationsprogrammet, Anita Attestål  
Anita beskriver att Skolverket redan 2016 fick i uppdrag att föreslå 
förändringar i kursplanerna. Från hösten 2021 sker en mindre revidering av 
examensmålen för samtliga yrkesprogram. Den förändring som genomförts är 
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formuleringen vad gäller att förstå yrkeskulturen som har ändrats till att 
reflektera över yrkeskulturen.  
 
Det kommer ske förändringar i kursplanerna för flera av yrkesprogrammen. 
Anita lyfte några av dessa exempel och dessa går att ta del av i Anitas 
presentation som finns bifogad med anteckningarna. För Vård och 
omsorgsprogrammet sker relativt stora förändringar med syftet att dessa 
utbildningar i högre grad ska matcha de inom vuxenutbildningen.  
 
Länk till mer information om samtliga förändringar:  
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-
forandringar-pa-gymnasial-niva  
 
Hösten 2022 byter Handels och administrationsprogrammet namn till 
Försäljnings- och serviceprogrammet. Många har varit involverade i 
utformningen av det nya programmet. En förändring som kommer att ske är 
att inriktningen administrativ service avvecklas till förmån för mer säljkurser, 
något som efterfrågats från branschen. Kurser inom administration kommer 
att finnas kvar inom programfördjupningen. Som en ytterligare anpassning till 
branschen kommer ämnet näthandel att upphävas och istället integreras i 
övriga kurser.  
 
Länk till mer information om förändringar av Handels och 
administrationsprogrammet:  
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-
forandringar-pa-gymnasial-niva/forandringar-pa-gymnasial-
niva/forandringar-av-handels--och-administrationsprogrammet  
 
Frågor/Inspel 

• Kommer det att komma något stödmaterial kring begreppet reflektera 
och vad som innefattas i det begreppet?  

o Nej det finns i dagsläget ingen kunskap/tankar om att utarbeta 
ett stödmaterial.  

• Personalen kommer behöva kompetensutveckling inom näthandel och 
digitalisering generellt (gäller lärare för samtliga yrkesprogram). 

o Detta är inget uppdrag som främst ligger på Skolverket utan det 
ligger på huvudman att säkerställa att personalen har rätt 
kompetens.  

o Kan detta göras gemensamt inom GR?  
o Handelsrådet har också bra utbildningar och material.  

• Handelsrådet samverkan och påverkan på det nya programmet?  
o 51 olika remissinstanser har haft möjlighet att tycka till om 

förändringarna.  
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• Kommer förslag på yrkesutgångar inom Försäljnings- och 
serviceprogrammet?  

o Ja, det kommer att komma.  

3. Skolverkets nya modul för apl-utvecklarutbildning, Anita Attestål  
Apl-utvecklarutbildningen har tidigare funnits på lärosätena. Då ett beslut 
tagits om att utbildningen inte längre ska ligga på lärosätena har istället en 
digital utbildning tagits fram som i mångt och mycket liknar 
handledarutbildningen. Utbildningen tar runt 30 timmar och bör inte 
genomföras under några få dagar utan fördelas förslagsvis över fyra-sex 
månader. Utbildningen lyfter bland annat ansvaret för det arbetsplatsförlagda 
lärandet och kan genomföras som ett kollegialt lärande. Bör ses som en 
fortbildning inte enbart för yrkeslärarna.  
 
Länk till utbildningen: 
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/3d-skola-och-
arbetsliv/Gymnasies%C3%A4rskola/932-Utveckla-arbetsplatsforlagda-
larandet  

4. Regionalt samråd – planer för utbudet 2022, Margaretha Allen 
Via utbildningscheferna och gymnasiecheferna har de preliminära planerna för 
utbudet 2022 samlats in. Samtliga 46 fristående skolor har erbjudits att 
inkomma med underlag. Margaretha lyfter bland annat att det planeras för 27 
nya introduktionsprogramsvägar samt att Göteborgs Stad har ansökt om 
regional garanti för ett antal program. Det sker också större förändringar inom 
gymnasiesärskolan där Lindholmens gymnasiesärskola lägger ner och flyttar 
över till Burgården. Ytterligare information finns att ta del av i bildspelet som 
bifogas med anteckningarna.  

5. Preliminär antagningsstatistik med fokus på yrkesprogrammen, 
Sabina Svahn  
Sabina beskriver att elevkullarna ökar och att vi har 166 fler sökande till de 
nationella programmen. Externa sökanden gick ner förra året men nu ökar 
detta igen. 79 % av eleverna är antagna till den skola och det program de sökt i 
första hand. Tittar vi endast på program är 93 % antagna till sitt 
förstahandsval.  Vi har färre platser i år än tidigare, främst inom programmen 
natur, bygg och anläggning samt ekonomi.  
 
Preliminärantagning lyfts bland annat som viktig för elever som inte har 
tillräckligt med poäng i förhållande till andra sökanden och där det få finns 
chans att genomföra omval. Preliminärantagningen kan också ge inspel till 
eventuella justeringar av platser om det exempelvis är så att ett program är 
fullt.  
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I procent är antalet antagna till yrkesprogram och högskoleförberedande 
program detsamma som förgående år. Men i antal har de 
högskoleförberedande programmen en liten minskning och de 
yrkesprogrammen en liten ökning. Även andelen sökande till fristående skolor 
ökar.  
 
För första gången någonsin förlängs antagningsprocessen till följd av 
Coronapandemin.  
 
Ytterligare information finns att ta del av i presentationen som bifogas med 
anteckningarna.  

6. Korta inspel från GRs branschspecifika kompetensråd, 
Praktikplatsen och GR Samsär 
Kortare informationspunkter för att visa på pågående projekt och insatser. GR 
Samsär är ett ESF-finansierat projekt som syftar till att öka möjligheterna till 
arbete för de elever som läser ett nationellt program inom gymnasiesärskolan. 
Som en del av projektet ingår att utveckla skolors arbete med apl samt att ta 
fram ett handledarstöd.  
 
Praktikplatsen.se genomför just nu en förstudie där samtliga 13 kommuner 
intervjuas i syfte att fånga upp behov kring utveckling. I dagsläget rör det 
främst prao men resultatet av förstudien kan i förlängningen även påverka 
arbetet med apl.  
 
Under hösten kommer Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd att 
presentera delar av sitt arbete för LPA-nätverket. Det kompetensråden 
diskuteras är så pass närbesläktat med det som avhandlas i nätverket och här 
kan vi skapa synergier och tänka bra och smart tillsammans.  

7. Laget runt – goda exempel på kompensatoriska insatser som görs 
för att kompensera effekterna av distansstudier 
I Lerum har eleverna på både Bygg och anläggningsprogrammet och 
Introduktionsprogrammet i hög grad haft skolförlagd undervisning.  

 
Hulebäcksgymnasiet har fått till en bra kontinuitet, arbetat med behov ifall det 
skulle uppstå att man behöver ta in fler resurser. Vidare har man märkt att det 
arrangerats fler förstärkta elevkonferenser då flera elever har tappat eller 
halkat efter i distansstudierna, där märker man stort skillnad. Nu tittar man på 
hur man ska stötta tvåor och ettor framåt eftersom det av naturliga skäl varit 
ett större fokus på treorna, eleverna vill tillbaka till skolan. Känns inte riktigt 
bra från skolans sida att många elever är oroliga.  Tufft att få eleverna att nå 
kunskapsmålen. 
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Lidholmens Tekniska Gymnasium har genomfört liknande åtgärder, eleverna 
har varit inne i omgångar för att genomföra praktiska momenten. Man har haft 
möjlighet till förlängd apl på en del av arbetsplatserna och sammanfattningsvis 
har det gått förhållandevis bra att hantera corona, även om situationen är 
olycklig. 
  
Partille skriver under vad övriga säger. Förhållandevis liten skola, kunde 
genomföra större delen av hösten som vanligt men har fått tänka om under 
vårterminen. Introduktionsprogrammen och Yrkesprogrammen är prioriterade 
samt de elever som har svårt att klara av distansstudierna. Har hittat nya 
arbetssätt bland annat genom att filma och spela in sig själva för att få det så 
”praktiskt” som möjligt. Extra fokus på att få upp energinivån på fredagar, 
många behöver en extra kick. Då måste man också ha roligt. Viktigt att tänka 
förebyggande med de tvåor som blir treor till hösten. Här vill vi använda LPA-
nätverket till att tänka smart tillsammans och hjälpa varandra. Det behövs 
extra insatser med allt från räknestugor till andra hjälpmedel. Detta stöd måste 
genomföras och erbjudas. Personalen hjälper varandra för det är tufft även för 
dem att hantera situationen. 
  
I Kungälv ser det nästan exakt likadant ut som det gör i Partille. Finns en viss 
oro men man ror fler elever i land än vad man trodde man skulle klara av. 
Väldigt tröttsamt och nu på slutet har det varit extra tydligt att man längtar 
efter ett normalläge. 

8. Avslut – höstens möten samt förfrågan om bemanning av 
arbetsutskott (AU)  
AU har sett behovet av att vid höstens möte diskutera nätverkets syfte och 
uppdrag utifrån att säkerställa att vi arbetar med relevanta frågor i förhållande 
till detta. Här finns goda möjligheter för nätverket att påverka agendan framåt.  
 
Vad gäller bemanning av arbetsutskottet saknas framförallt representation från 
Göteborgs Stad. Tar tacksam emot förslag och tankar kring detta.  
 
Nästa möte 29/9 – kallelse kommer inom kort.  
 
 
Antecknat av:  
Emma Theiland Nilsson  
Göteborgsregionen Utbildning  
 


