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Gymnasienätverket 

Anteckningar från möte 2022-06-17, kl.09.00-11.30.    

Plats: GR, Anders Perssons gatan 8 

 

 

Anteckningar 

1. Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer angående anteckningarna. 

 

INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA 

2. Aktuellt kring regional samverkan 

Margaretha Allen, GR informerade om att Riksdagen förväntades fatta beslut 

om propositionen om planering och dimensionering (16/6). Den bygger på den 

utredning som leddes av Lars Stjernkvist och som lämnade sitt betänkande i 

juni 2020. Då sekreteraren har varit med som utredningssekreterare i arbetet 

har GR god kunskap om förslagen och bakgrunden till dessa. GR:s modell för 

samverkan syns också tydligt i det slutgiltiga förslaget. Arbetet med de nya 

samverkansavtalen för gymnasieskola respektive gymnasiesärskola mellan 

Göteborgsregionens 13 kommuner har präglats av förslagen så långt det har 

gått under förutsättning att beslut skulle fattas nationellt. Kommunerna har nu 

avtalen ute hos sig för beslut i olika nämnder. Senast 31 augusti ska avtalen 

skickas till GR. 

Ett beslut som däremot kan påverka GR i större utsträckning är att utbudet i 

gymnasieskolan från 2025 ska utformas både efter elevernas efterfrågan och 

arbetslivets behov. I dag är det elevernas intresse som styr i stor utsträckning.  

Vad innebär det för GR och hur går vi vidare? Vilka underlag kommer 

huvudmännen att behöva för att kunna planera på det viset? Hur hänger 

samtliga huvudmän ihop och vem kan fatta beslut som får denna typ av 

påverkan? Kommer Skolinspektionens beslut om tillstånd för fristående 

gymnasieskolor att förändras vid nyansökan? 

I Utbildningsutskottets betänkande går det att läsa mera inför Riksdagens 

beslut. Handlingen bifogas med anteckningarna. (Debatten i Riksdagen går att 

se i efterhand på Riksdagens webbplats) 

 

Beslut:  

Rejält med tid avsätts vid nästa möte för att penetrera det nya som ska gälla.  

 

ERFARENHETSUTBYTE 

3. Aktuella frågor  

Laget runt  

- Årets studentavslutningar – Vad tar vi med oss? Positiva och mindre positiva 

erfarenheter diskuteras 

Årets avslutningar har till övervägande del varit lugna och fina tillfällen till 

firande. Några avarter lyftes och diskuterades. Har det förekommit utmaningar 
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på sociala medier t ex? Problem med plastkonfetti var vanligt förekommande. 

En skola hade bjudit in polisen till skolan innan avslutningen för att informera 

om den nya lagen. Polisiär närvaro var relativt vanligt förekommande på 

skolorna eller i anslutning till flakåkning. 

 

-Lärarlönelyftet – Hur hanteras denna ändring i din kommun? 

När förslaget kom inleddes omfattande påverkansarbete bland annat genom 

SKR för en alternativ hantering. Förslaget har dragits tillbaka och omarbetas 

innan inför vidare hantering.  

 

-Skolans arbete med trygghet och studiero (Prop. 2021/22:160) – Hur påverkar 

beslutet i Riksdagen vårt arbete?  

Pressträffen går att se via länken: 

Skolans arbete med trygghet och studiero Utbildningsutskottets Betänkande 

2021/22:UbU28 - Riksdagen 

 

De som hade tagit del av presskonferensen vittnade om relativt ingripande 

förslag och beslut om hur skolans personal får agera framöver. Några frågor 

som kom upp var hur man ska definiera studiero? Är mobiltelefoner ett 

problem? Och hur kan man genomföra vissa av besluten på gymnasial nivå? 

Hur ser rektors ökade befogenheter ut framöver? Tolkningar kommer att föras 

in. Finns det fackliga aspekter? Blir det en skyldighet att göra vissa saker? 

Rektor kan stänga av och flytta till en annan skola. Hur ska kranskommunerna 

göra för att flytta elever till en annan skola om det bara finns en skola? 

Barnkonventionen finns ändå kvar. Är detta en klar markering mot 

vårdnadshavare om deras roll? Och att när det är skarpt läge får en lärare 

ingripa. Kan det stärka deras mandat? Frågan diskuteras vidare vid kommande 

möten. 

4. Aktuellt om obehöriga elever och IM-programmen  

Aktuell utredning 

Digital pressträff om utredningen I mål - vägar vidare för att ungs ska nå målen 

med sin gymnasieutbildning 2022:34 
https://www.youtube.com/watch?v=Mik3ameHxhI 

Utredningen finns här. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2022/06/sou-202234/ 

  

Gymnasienätverket har bidragit till utredningen och hur blev förslagen? 

GR kommer att lämna remissvar på eventuella regionala frågor. GR-kommuner 

som också kommer att svara på remissen får gärna höra av sig till GR för 

jämförelser av inspelen. 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skolans-arbete-med-trygghet-och-studiero_H901UbU28
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skolans-arbete-med-trygghet-och-studiero_H901UbU28
https://www.youtube.com/watch?v=Mik3ameHxhI
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou-202234/
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IM-gruppen 

Margaretha påminde om den nya ordningen att IM-gruppen och ett par andra 

grupper och nätverk ska rapportera till Gymnasienätverket. Inför en sådan 

rapportering har Andrea Toth som är sekreterare i IM-gruppen lyft att det kan 

vara svårt med bemanningen av gruppen och vilka som sitter med. Det är även 

svårt att finna frågor till dagordningen. Med anledning av detta skickade 

Margaretha ut en enkät till Gymnasiecheferna om vem som representerar i 

gruppen och vilka frågor som kan vara intressanta att belysa. Genomgång av 

svaren på frågorna genomfördes. Vid jämförelse av vem som cheferna anser ska 

vara med i gruppen och vilka som brukar sitta med visade det sig att det skiljer 

sig åt.  

Beslut: 

Margaretha Allen och Andrea Toth, GR tog emot rekommendationen att det 

ska vara Rektor för IM som sitter med i gruppen framöver och att gruppens 

nästa möte förläggs efter 15 oktober, så att gymnasienätverket hinner kika på 

vilka frågor som först ska tas upp. Ett annat beslut var att under året som 

kommer följa Göteborgs arbete med kvalitetsindikatorer för IM-programmen. 

Maria Wolfhagen förbereder en kort presentation av läget vid nätverkets första 

möte i höst. 

 

Några exempel på frågor, som gruppen skulle kunna ta sig an, hade skickats in. 

 
• Genomströmning  

• Anpassningar i relation till 23h/vecka   

• Måluppfyllelse  

• Studieplaner 

• IMY - yrkesutgångar goda exempel? 

• Hur påverkas IM eleverna av långa resvägar? 

• Hur påverkas IM eleverna av ev ämnesbetyg?  

• Det är viktigt att belysa att IM-utbildningarna är olika, där 

förutsättningar mellan programmen skiljer sig åt ganska mycket.  

• Kvalitetsarbetet, som förmodligen behöver se olika ut på de olika IM-

programmen, kan belysas.   

• Kan det vara av intresse att t ex jämföra huvudmannens plan i de olika 

kommunerna?  

• Finns det utvecklingsarbete som det är av intresse att dela med sig av 

mellan GR-kommunerna? 

• Efterfrågan på platser 

• Prognos för elevgruppen på kort och på lång sikt  

• Erfarenhetsutbyte kring framgångsrika arbetssätt 

• Utbudet vi har i GR som är sökbart och riktar sig till målgruppen.  

• Implementering av nya kursplaner  

• Frånvarohantering  

• IMY-olika upplägg/utbud  

• Motivationshöjande insatser 
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5. Aktuellt om det kommunala aktivitetsansvaret och 

kunskapsnoderna i Västra Götaland 

John Nelander, GR medverkade om aktuella frågor med koppling till KAA 

Bakgrunden är projektet InVux (2019–2022) där sex kommuner deltog. Den 19 

september sker en spridningskonferens. John lyfte särskilt fram Ale som 

exempel som gått från fragment till helhet. Kommunen har nyttjat projektet väl 

i sitt utvecklingsarbete. 

Lerum är ett annat exempel på individanpassade studier. IMY har stått i fokus. 

20 ungdomar i KAA har fångats upp, varav 10 suttit hemma tidigare. De går in i 

yrkespaket i höst. 

GR:s Kunskapsnod för fullföljda studier är en del i VGR:s kraftsamling för 

fullföljda studier. Syftet är att bygga verksamhet långsiktigt. GR kan erbjuda 

föreläsningar och workshops utan att behöva vara med i projekt. 13 

kommuners-perspektivet kommer också att gälla. 

Den nya regionala utvecklingsstrategin som gäller mellan 2021 och 2024 är 

bakgrunden. GR kan ge projekt- och processtöd till kommunerna och vara en 

motor i att söka finansiering mm. 

 

Några inslag är: 

Digital kunskapsbank 

Digital resurs 

Fakta 

Forskning 

Omvärldsbevakning 

Metodmaterial och verktyg 

Webbinarier 

Podd 

mm. 

 

Detta ger möjlighet att avprojektifiera och bearbeta befintligt material samt 

utveckla nytt material. 

Målgrupper är lärare och rektorer. 

Se även 

6. Gymnasiedagarna 2022 - Aktuell information inför mässan 

Lena Sjöstrand GR medverkade om gymnasiemässan som anordnas mellan 

8/11 och 10/11. Ungdomsmottagningen och World Skills Sweden och Bibliotek 

kommer att vara med men i övrigt blir det fokus på skolorna. Planen är att 

förbereda eleverna, så att de är lite lugnare innan mässan. V 37 blir det info om 

gymnasieprogrammen samt temat Jag och mitt arbetsliv. Fysiska besök 

kommer att erbjudas via branscherna och via digitala insatser. 

Kompetensråden och stora branscher som vill ha anställda medverkar. HR-

cheferna kommer att vara med från kommunerna.  
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Svenska Mässan är arrangör och Lena är projektledare från GR med 

direktkontakt. Alla ser ut att ha fått en placering i stora B-hallen. De flesta 

verkar vara nöjda.  

Säkerhetsfrågan lyftes. Tidigare fanns det en del juridik som var oklar. Har den 

varit med i diskussionen? Ja, bara år 9 deltar i år. Det hände saker också under 

den digitala mässan. Svenska Mässan är van vid säkerhetsfrågor. Alla elever 

ska hänga av sig sin jacka, vilket tar bort attityden. De som går i gång på det gör 

det i garderoben.  

Är hälso- och sjukvård med? Barn och fritid mm? Ska vi trycka på?  

Svar: HR-cheferna kommer att koordinera detta. Det blir i ett begränsat format 

nu eftersom de inte är med på mässan. En del branscher ligger på riktigt 

duktigt. Kommunerna är inte lika bra. Göteborg tar ett stort ansvar för alla och 

har tagit fram filmer som är neutrala. Prao är ett sätt att jobba i år åtta. Det är 

helt överlägset. Kommunerna börjar vakna till liv. Mölndal är i gång. Det blir 

viktigt att sätta en struktur för att få in det också. 

Hur ska vi jobba framöver? Ska vi ha en stor mässa eller inte?  

7. Övriga frågor 

Sekreteraren framförde ett varmt tack till Göran Careborg för ett utmärkt 

ordförandeskap under den tid han har tagit på sig detta tillfälliga uppdrag i 

väntan på ordförande från Utbildningschefsnätverket. I höst kommer Lars 

Svensson, Alingsås att vara ordförande.  

Deltagarna önskades en trevlig sommar! 

 

Vid anteckningarna 

Margaretha Allen (sekreterare)  
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Inbjudna till dagens möte 
 

Gymnasienätverket 

Närvarande 

Helene Petersson, Ale 

Dennis Pavlovic, Alingsås 

Maria Wolfhagen, Gymnasieområde Centrum, Göteborg 

Amela Filipovic, Kungälv 

Göran Careborg, Lerum (tf ordförande)  

Lena Hellsten, Mölndal 

Lena Almqvist, Partille 

Niclas Brattefors, Stenungsund 

Margaretha Allen, GR (sekreterare) 

 

John Nelander, GR medverkande 

Lena Sjöstrand, GR medverkande 

Andrea Toth, GR medverkande 

 

Frånvarande 

Sarah Males, Gymnasieområde Lindholmen, Göteborg 

Jan Tinnberg, Gymnasieområde Skånegatan, Göteborg 

Camilla Ahlin, Härryda 

Cindia Escalante Mattsson, Kungsbacka 

Leif Gardtman/Teres Linchausen, Lilla Edet 

Stefan Carmesund, Öckerö 

 

 


