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John Nelander, GR (medverkande)
INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA
Ordförande Jens Holm hälsade alla välkomna till dagens möte och
presenterade dagordningen.

1. Information om preliminärantagningen och vissa förändringar i
antagningsprocessen
Sabina Svahn, Gymnasieantagningen medverkade.
Det är fler sökande i år än vid föregående års preliminärantagning. Antalet
externa sökande minskade föregående år men ökar återigen i år. Det är fler
obehöriga sökande än vid samma tid förra året.
Antalet platser har i år minskat, 48 färre platser totalt. Med andra ord är det
fler sökande men till färre platser vilket leder till ett högre söktryck och högre
konkurrens. 93% är antagna till det program de har som förstahandsval.
De senaste tre åren är 80% av de antagna eleverna antagna till ett
högskoleförberedande program och 20% till yrkesprogram.
Fördelning av antagna elever per hemkommun liknar föregående år. Antagna
till fristående skolor ökar med 2% i år.
Förändring i år är i att flera högskoleförberedande program minskar antalet
antagna elever. Minskar gör teknikprogrammet, ekonomiprogrammet,
estetiska programmet och naturvetenskapsprogrammet.
Sabina redogjorde för behöriga och obehöriga sökande till nationella program
och antalet sökande till introduktionsprogram för grupp av elever.
Önskemål från gruppen att få ta del av sökande till högskoleförberedande
program med IM för enskild. Sabina återkommer.
Vidare informerade Sabina om den nya tidsplanen för årets slutantagning till
gymnasieskolan. Utbildningsgruppen har fattat beslut om den förändrade
tidsplanen och slutantagningen kommer släppas den 29 juni (tidigare datum
24 juni). Informationen behöver spridas till alla som berörs. Avlämnande och
mottagande skolor behöver tillse bemanning utifrån den justerade tidsplanen,
framförallt kopplat till administration av betyg. Gymnasieantagningen
uppdaterar för närvarande alla datum i antagningssystemet Indra och gör en
större informationsinsats till berörda skolor och förvaltningar.
Sabinas presentation skickas ut efter mötet.
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2. Förstudie kring övergångsinformation i Indra
John Nelander och Andrea Toth, GR medverkade.
Andrea Toth presenterade punkten som handlar om möjlighet till IT-stöd via
antagningssystemet Indra.
John berättade därefter om vikten av fullföljda studier utifrån forskning och
tidigare satsningar. Det gäller övergången mellan grund- och gymnasieskola
utifrån skollagen, där övergångsinformation skyndsamt ska lämnas från
avlämnade skola till mottagande skola efter beslut om skolplacering. Hantering
av överlämningsinformation sker idag regionalt via manuell hantering men
med en särskild bock i Indra där det markeras för kännedom att
överlämningsinformation finns.
För närvarande pågår arbetet med en digitalisering av hantering för
överlämningsinformationen med hjälp av Indra där användare med specifik
behörighet ska kunna ladda upp och ta emot överlämningshandlingar för
nationella program.
För närvarande finns möjlighet för överlämningsinformation för underlag till
placering och rangordning till introduktionsprogram för enskild.
Förhoppningen är att den nya funktionen ska vara klar inför nästa års
antagning.
Fråga:
Kommer man kunna välja att använda nya funktionen eller är den valbar?
Svar: Den kommer att utvecklas för hela regionen.
Fråga:
Vem är överlämningsansvarig på skolan?
Svar: Det ser olika ut beroende på skolans storlek. Personen utses av rektor.
Det kan exempelvis vara specialpedagog, en administratör eller en studie- och
yrkesvägledare.
Bilderna bifogas med anteckningarna.
3. Gemensamt utbud inför 2022
Hur kan god samordning gynna regionens befintliga och blivande
gymnasieungdomar? Som en del av det regionala samrådet har kommunala och
fristående huvudmän haft möjlighet att informera varandra om planerna
framöver. Alla gymnasiekommuner har bidragit och ett par fristående
anordnare har skickat in förändringar.
Margareta redogjorde för förändringar i gymnasieskolans och
gymnasiesärskolans utbud inför 2022. Syftet är att tillhandahålla ett så bra och
brett utbud som möjligt i regionen. Presentation av hur årshjulet för det
regionala samrådet ser ut skedde. De ändringar som planeras när det gäller de
nationella programmen, introduktionsprogrammen och idrotts- och
riksidrottsutbildningar på kommunnivå och fristående skolor visades. Störst
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förändringar ses i utbudet av det estetiska programmet där inriktningar inom
programmet framför allt i norra delen av regionen kommer att vila under
läsåret 2022/2023.
Margareta visade även ändringar i Gymnasiesärskolans organisation inför
2022. Bilderna bifogas med anteckningarna.
Ändringar som görs fram till 31 maj mailas till Margaretha som tar fram en
uppdaterad version.

4. Information, vägledning och marknadsföring
Hur ökar vi valkompetensen inför läsåret 2021/2022? Senaste nytt kring
Gymnasiedagarna 2021.
Viveka Blomgren berättade om aktuell status gällande Gymnasiedagarna och
Future skills. Utbildningscheferna har fattat beslut om digitalt genomförande
av Gymnasiedagarna den 26–28 oktober. Man arbetar med förankring med
grundskolorna med syftet att ännu bättre förbereda eleverna inför
Gymnasiedagarna och Future skills, så att eleverna kan göra välgrundade
studie- och yrkesval. Utveckling sedan förra året är att innehållet i stället för att
bara komprimeras till tre dagar kommer spridas till flertalet insatser under
temaveckor hösten 2021; Jag och mitt gymnasieval, Jag och mitt framtida
jobb och Gymnasiedagarna och Future skills. Webbplatsen kommer ändras i
utseende utefter tema. Gymnasiedagarna 4:e dagen sker på plats.
Referensgruppsmöten i april/maj och förträff med skolpersonal och
branscherna sker i slutet av augusti.
Fråga:
Hur kan man framhäva yrkesprogrammen på ett bra sätt digitalt?
Svar: Digitala studiebesök kommer vara bokningsbara och
branschpresentationer medverkar på ett lustfyllt sätt med information.
Fråga:
Hur hanterar man de elever där digitala möjligheter inte finns i hemmet?
Svar: Förberedelsetiden ska genomföras på plats i skolan under skoltid. Under
referensgrupperna diskuteras hur grundskolorna ska kunna tillhandahålla
teknisk utrustning till elever utanför skoltid.
Fråga:
Det finns en oro kring sämre förutsättningar för vägledning under pandemin.
Kommer det att öka avhoppen och/eller omval under hösten och hur
mottar/hanterar man i så fall det?
Svar: I ELIN finns uppdatering i realtid över elevrörelser.
Fråga:
Finns en tidsplan med anvisning över vilka förväntningar som finns på
gymnasieskolorna under mässan? Önskemål om stor tydlighet.
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Svar: Viveka visade tidsplanen för hösten och hänvisade till information som
redan nu finns på webbplatsen. Löpande information kommer ut närmsta
veckorna och anmälan öppnar i april/maj.
Fråga:
Temaveckorna - på vilket sätt väntas gymnasieskolorna vara delaktiga?
Svar: Viveka berättade att man gärna ser att gymnasieelever är med under vissa
delar av temaveckorna. Det är förstås frivilligt.
Fråga:
Skolfokus kontra programfokus på den digitala mässan. Hur ges primärt ett
programperspektiv i stället för fokus på val av skola?
Svar: När elever registrerat sig till gymnasiemässan kommer de ledas vidare till
material kopplat till program.

5. Höstens gemensamma mötesdatum
Förhoppningsvis är det möjligt med ett fysiskt möte för nätverk och grupp
under hösten. Förslaget är att träffas 25 oktober 9.00-12.00.
Föreslaget datum diskuteras vidare i respektive grupp under
erfarenhetsutbytet.
Mötet i helgrupp avslutades och gruppen delade in sig i Gymnasienätverk och
FRIST-grupp för erfarenhetsutbyte.
ERFARENHETSUTBYTE

GYMNASIENÄTVERKET DEL 2
Studentavslutningar
Göteborg
Område Skånegatan delar upp på flera dagar och en klass åt gången springer
ut. Det kommer att serveras mat. Egen fotograf tar korten för att skynda på
processen.
Kungsbacka
Skolgården delas in i rutor och 2 anhöriga per elev får stå där och ta emot. I
övrigt sker det mesta som normalt med separata in- och utgångar med klassvis
utspring. Det ska gå 45 minuter mellan dessa. Under första veckan i juni tas 4
dagar i anspråk för utspring. Inne i skolan sker klassvisa program och en
trerätters klassmiddag serveras.
Härryda
Samma procedur som föregående år planeras. Klasserna träffas i klassrummen
med mentorerna. Alla går ut samma dag men med 45 minuters mellanrum. En
viss osäkerhet råder om anhöriga får vänta på skolgården. Vad händer om det
blir fler än 8 personer? Kungsbacka svarar att man haft kontakt med
Smittskydd och polis och att det inte är en allmän sammankomst. Endast
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berörda bjuds in till utspringet. Skyltar kommer att markera att det inte är en
allmän sammankomst. Det är viktigt att det inte samlas personer utanför
avspärrningen.
Kungälv
Samma procedur som förra året. Studenter finns i fyra olika hus. Men det som
skiljer var att då var gränsen 50 personer på skolgården.
Lerum
Alla elever i år 3 är på plats. En dag går eleverna ut klassvis och de träffas inte
gemensamt. Mat och festligheter i skolan. Utspring sker på samma ställe under
dagen. Förra året bjöds en anhörig per student in.
Mölndal
Endast en klass går ut i år.
Partille
Eleverna samlas i den stora Arenan i två omgångar med stort avstånd. Mat
serveras. Utspringet Livestreamas. Detta är GDPR-säkrat. Förra året var det
många tittare. Då fick inga komma till avslutningen. Eleverna bussades till
olika platser efteråt.
Öckerö
En klass i taget släpps ut.
Beslut: Margaretha kontaktar SKR för att försöka få ett förtydligande från FHM
om skolgårdarna.

Lovskola
Ordnas lovskola till sommaren? Utöver de insatser som har gjorts under läsåret
som lovskola under annan ledighet.
Öckerö Nej
Partille Ja
Mölndal Ja i liten omfattning
Lerum Nej
Kungälv Nej
Kungsbacka
Härryda Ja
Göteborg Ja varje skola beslutar
Ale Ja inom vissa områden och med ordinarie lärare

Snabbtester/Antigentester
Möjligheten diskuteras t ex i Mölndal. Sådana förekommer t ex i Danmark.
Några gymnasieskolor i Stockholm testar just nu.

HÖK 21
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Margaretha tillfrågar SKR om medverkan vid mötet i juni. Partille har goda
erfarenheter av att bjuda in organisationen för information till en bredare
målgrupp.

Bensträckare
Vid kommande möten behövs fler bensträckare.

Gemensamt möte med FRIST-GRUPPEN
Nätverket enas om att föreslaget datum 25/10 kl. 9.00-12.00 är ett bra förslag.

FRIST-GRUPPEN DEL 2
Presentation av de som ingår i arbetsutskottet. Diskussion om höstens datum.
Gruppen röstade och fastställde att gruppen säger ja till den 25 oktober.
Eget möte i september eller i december? Önskemål om samordning med Teknik
college.

VFU-platser
Mycket på gång inom VFU, exempelvis har utbildningsdepartementet remiss
om övningsskolor. Hur får vi fler att vilja gå handledarutbildningen som är på
7,5 hp? Finns det intresse att friskolorna samordnar sig för att universitetet ska
kunna utforma en riktad utbildning och insats? Positivt gensvar i gruppen.
Jennie Arpfjord skickar ut material till skolorna närmsta veckan som
rektorerna fyller i.

Årets studentfiranden
Samtal i gruppen om hur skolornas tankar går för närvarande gällande årets
studentfiranden. Avskalat med endast elever på plats där allt sker inne i skolan.
Två gäster per elev och separata tider. Målsättningen att eleverna ska bli så
nöjda som möjligt. Kontakt med Länsstyrelsen inför årets firande där ett säkert
utspring med avstånd, yta och utomhus bör kunna genomföras.

Extra insatser utifrån skolmiljarden
Samtal om hur skolorna planerar använda resurser. Ex påskskola, stöd till
elever med särskilda behov. Bjuda in elever till intensivundervisning i slutet av
terminen för elever som ligger precis under gränsen till godkänt.

Gymnasiedagarna
Upplevelser att det förra året inte var tillräckligt förankrat ur ett
utställarperspektiv. Viktigt att ha uppdaterad kontaktinformation om
kontaktpersoner och att de aktivt tar del av den information som kommer ut.
Oro över vårdnadshavarperspektivet för elever som bor i områden med sämre
valkompetens. Kan grundskolorna erbjuda öppna hus där vårdnadshavare kan
delta tillsammans med eleverna och på så sätt ta del av mässan digitalt?
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Problematik i att eleverna först väljer skola och därefter program. Önskemål
om forum för att diskutera och samverka kring konstruktiva och
framåtsyftande förslag. Roy J samordnar en grupp ur FRIST som träffas med
utställarperspektiv som utgångspunkt. De som är intresserade att vara med i
gruppen stannar kvar i mötesrummet efteråt och sätter ett datum. Den som vill
kan också mejla Roy med inspel.
Mötet avslutas.
Antecknat av:
Margaretha Allen, GR (utvecklingsledare/sekreterare)
Frida Holmgren, GR (sekreterare)
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