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Gymnasienätverket 

Anteckningar från möte 2021-06-16, kl. 13.00-16.00 

Plats: Teams 

 

Anteckningar 

1. Incheckning 

Information om ordförandeskap i nätverket. Göran Careborg är ordförande 

under dagens möte. Frågan om ny permanent ordförande som efterträder Jens 

Holm tas i UC. 

 

INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA 

2. Aktuell information om Gymnasiedagarna och Future skills  

Viveka Blomgren informerar om senaste nytt inför mässan. Viveka visar om 

nuläge och vad som hänt sedan förra mötet i april. Sista dagen för 

Gymnasieskolor att anmäla sitt deltagande är den 20 juni. Pågående arbete 

med Föräldrainformation där ett tiotal filmer kommer spelas in, lansering 

vecka 37. Förträff för SYV och lärare genomförs den 31 augusti. Pågående 

arbete med innehåll och program av de två olika temaveckor som under hösten 

genomförs inför mässan. Ett tema som handlar om gymnasievalet och ett som 

är riktat mot arbetslivet och branscher. 

 

Utveckling av den digitala plattformen för mässan, både för utställare och 

besökare. Målet är att på ett bättre sätt rusta eleverna inför sina besök på 

mässan den 26-28 oktober. Viveka beskriver hur sidan kommer vara uppbyggd 

och se ut, funktioner och aktiviteter. 

3. Information om det nya avtalet HÖK 21   

Agnes Gradstock, förhandlare, Avdelningen för Arbetsgivarepolitik, Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) medverkar med information om det nya avtalet.  

Möjlighet fanns att ställa frågor till Agnes om avtalets konstruktion och 

innehåll.  

Se bifogade bilder. 

 

ERFARENHETSUTBYTE 

4. Arbetsmiljöfrågor  

-Arbetsmiljöverkets riktade inspektioner av arbetsmiljön i skolan under Covid 

-19.  

För mera information se: 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-

utredningar-och-kontroller/inspektion/aktuella-inspektioner/riktad-tillsyn-

med-fokus-pa-smittspridning-av-covid-19/ 

-Tips om aktuell rapport från Lunds och Umeå universitet m.fl. 

Svenska skolledares arbetsmiljö och hälsa, Arbets- och miljömedicin Syd 21-

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/aktuella-inspektioner/riktad-tillsyn-med-fokus-pa-smittspridning-av-covid-19/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/aktuella-inspektioner/riktad-tillsyn-med-fokus-pa-smittspridning-av-covid-19/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/aktuella-inspektioner/riktad-tillsyn-med-fokus-pa-smittspridning-av-covid-19/
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03-29. Rapporten är en del av det AFA finansierade forskningsprojektet 

”Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, 

stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential” 

(dnr 170094).  

Rapporten bifogas med inbjudan. 

 

Gruppdiskussion om inspektionsinsatserna från Arbetsmiljöverket. Lite olika 

erfarenheter i gruppen där någon kommun haft inspektion medan någon 

annan fått föraviserat att inspektion kan komma att genomföras. Någon har 

haft besök från Skolinspektionen kopplat till pandemin.  

 

5. Inför höstterminen  
-Hur ser kommunernas planer ut när det inte längre finns en förordning om 

distansundervisning?  

-Det nya normala- vad är det? Vad tar vi med oss från distansundervisningen? 

-Fråga ställd till Västtrafik angående trängsel i kollektivtrafiken (Anna 

Gustafsson, GR berättar om sitt samarbete med Västtrafik) 

 

Majoriteten planerar för utgångspunkten närundervisning men med en 

lyhördhet kopplat till vad smittskyddet säger. Parallella planer och beredskap 

behöver finnas tillgängligt med tanke på vaccination av yngre och eventuella 

mutationer. Någon av kommunerna planerar en mellanväg med 

närundervisning för gymnasiet men distans inledningsvis för Vux. Flera 

kommuner diskuterar en eventuell användning av snabbtest i skolorna vid 

behov.  

Anna Gustafsson som håller i Kollektivstrafiksnätverket på GR berättar att hon 

gärna är en länk mellan kommunerna och Västtrafik där hon kan förmedla 

inspel och kontakt till och ifrån oss.  

5. Användning av skolmiljarden 

-Hur ser kommunernas beslut ut? 

-Nya elevers behov av stöd under år 1 och långsiktigt – finns exempel på hur 

skolor planerar? Fria eller fälla i grundskolan – Hur ser elevernas kunskaper ut 

i år 1? Exempel från Lerum ang. effektstudie. 

- Ser kommunerna att det blir fler som behöver gå ett förlängt år 3? 

 

Gruppen samtalar hur pengarna planerar användas. Man upplever ett fokus på 

att ta igen moment som missats, men det är viktigt att vidga vyerna och se till 

hela det uppdrag som skolan har. Flera kommuner har organiserat lovskola 

under våren. Förhoppning finns om att kunna använda pengarna långsiktigt. 

Någon verksamhet har använt pengar till att kunna utöka sina lokaler kopplat 

till pandemin. Flera delar sina pengar med grundskolan. 
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Flera kommuner befarar ett ökat tryck på det kommunala aktivitetsansvaret i 

höst (KAA), vilket skulle kunna bero på att man halkat efter i att skriva ut 

elever kopplat till distansundervisningen som varit i år. Man ser också en ökad 

risk för felval i gymnasievalet. Några lyfter behov av att stärka elevhälsan 

kopplat till ökad psykisk ohälsa under pandemin och distansundervisningen.  

 

6.  Dimensionering av IMV i höst 

Andrea Toth, sekreterare i IM-gruppen, medverkar med inspel från gruppen.  

-Ser vi fler på IM utifrån preliminärantagningen? Stämmer dimensioneringen 

på program och på IM?  

 

Andrea berättar att det funnits diskussioner i gruppen, där man anser att det 

varit för få platser på IMV och då specifikt mot högskoleförberedande program. 

Ibland har IMV fler reserver och högre antagningspoäng än till det nationella 

programmet. Hur löser kommunerna detta efter antagningen och tar man då in 

eleven på egen hand då kommunen behöver tillse sina egna ungdomars 

utbildning?  

Andrea visar statistik från en nyligen genomförd simuleringskörning där det 

tydligt framgår att det finns många reserver på IMV. Att elever behöriga till 

IMV inte kommer in där leder till att elever i stället hamnar på IMA (som är 

riktad till elever som är obehöriga till Yrkesprogram). Detta leder till en väldigt 

bred elevkategori på IMA. Introduktionsprogramsgruppen (IM-gruppen) 

önskar fler platser, helst sökbara, men även för enskild på IMV. 

Inspel från gruppen att kommunerna håller på IMV-platser, eftersom man inte 

vet volymen av IM-elever som man är skyldig att tillse utbildning åt. Många blir 

behöriga längs vägen och eleverna är i behov av mycket stöd vilket kan bli 

kostsamt etc.  

 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Margaretha Allen (utvecklingsledare och sekreterare) 

GR 

Frida Holmgren (biträdande sekreterare) 

GR 
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Närvarande  
Dennis Pavlovic, Alingsås 

Maria Wolfhagen, Gymnasieområde Centrum, Göteborg 

Jan Tinnberg, Gymnasieområde Skånegatan, Göteborg 

Sarah Males, Gymnasieområde Lindholmen, Göteborg 

Camilla Ahlin, Härryda 

Amra Salihovic, Kungsbacka 

Amela Filipovic, Kungälv 

Göran Careborg, Lerum (tf ordförande) 

Lena Hellsten, Mölndal 

Lena Almqvist, Partille 

Mats Dahl, Tjörn 

Stefan Carmesund, Öckerö 

Margaretha Allen, GR (sekreterare) 

Frida Holmgren, GR (bitr. sekreterare) 

 

 

Ej närvarande 
Helene Petersson, Ale 

Cristine Lysell, Gymnasieområde Lindholmen, Göteborg 

Leif Gardtman/Teres Linchausen, Lilla Edet 

Niclas Brattefors, Stenungsund 

 

 

Gäster: 

Agnes Gradstock, SKR 

Viveka Blomgren, GR 

Andrea Toth, GR 

Anna Gustafsson, GR 

 

 

 

 

 

 


