Gymnasienätverket
Anteckningar från möte 2021-09-17, kl. 13.00-16.00
Plats: Teams

Anteckningar från Gymnasienätverket
1. Dagens mötesordförande inleder
Margaretha A inleder dagens möte och lämnar ordet till Sabina Svahn, GR.
INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA

1. Resultatet av reservantagningen 2021
Sabina Svahn återger hur årets antagningsprocess har genomförts och statistik
om elevernas val och antagning.
Sabina inleder med att berätta att en enskild gymnasieskola erbjudit platser
utanför den formella antagningen, vilket ställt till det för berörda elever, andra
sökande och andra gymnasieskolor. Det leder även till en tidsödande insats för
den berörda gymnasieskolan. Gymnasieantagningen kunde under
reservantagningen inte säkerställa antalet platser på skolan, vilket ledde till att
antagningen var tvungen att stoppa intag till den aktuella skolan.
Sabina berättar vidare att otillbörlig påverkan har ökat genom åren,
vårdnadshavare försöker påverka antagning genom hot. Händelser som
naturligtvis tas på allvar och en stor vikt läggs på tydlig information om
lagstiftning och vad som gäller gentemot sökande och vårdnadshavare från
antagningen och skolor.
Tidsplanen i år har för första gången behövt justeras utifrån den pandemi som
rått. Sabina uppmanar gymnasieskolorna att ge inspel via mejl hur respektive
verksamheter upplevt den förändrade tidsplanen.
Reservantagningen 2021. Inga förändringar gällande antalet skolor i regionen
men däremot en minskning av antalet platser (27 färre platser än 2020),
konkurrensen påverkas därmed något. Vad det gäller behöriga Ej antagna
elever ser alltid antagningen över dessa elever. Av dessa elever (74 stycken i år),
har flertalet sökt externt, varit äldresökande eller själva avstått platser (några
av eleverna kan kopplas till den gymnasieskola som tagit in elever vid sidan av).
I år pågick reservantagningsarbetet en vecka längre än tidigare vilket kunnat
tillgodogöra fler elevers förstahandsval, som ökat med 1 % gentemot
föregående års antagning. 1% färre elever är antagna till ett yrkesprogram i år
än föregående år. Minst andel lediga platser finns på de högskoleförberedande
programmen. På handel- och administrationsprogrammet har andel sökande
per plats ökat, vilket är kopplat till ett lägre antal platser. Till nästa år väntas
cirka 500 fler sökande elever, vilket är viktigt att ha med i den organisatoriska
planeringen för skolornas utbud.
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Fråga om hur kommunerna ska tänka kring beredskap av ”luft i systemet” för
att kunna tillse gymnasieplats för elever från exempelvis Kommunala
aktivitetsansvaret eller Introduktionsprogrammen. Kommentar om att frågan
ligger på ett nationellt plan och inte ett regionalt. Pågående utredning om
statlig skola har varit i kontakt med GR för att få tips och inspel om GR:s
modell för interkommunal ersättning.
Sabinas presentation bifogas med anteckningarna.
Jenny Sjöstrand presenterar undersökning inom GR av eventuella effekter av
Covid -19 ur ett kvantitativt perspektiv. Bilderna bifogas med anteckningarna.
ERFARENHETSUTBYTE

2. Terminsstarten och Covid-19
Laget runt om hur terminsstarten har varit generellt och med utgångspunkt i
rutinerna vid smittspårning, vaccinationer och gurgeltest mm. Inventeringen
kommer att sammanställas. Behöver någon fråga lyftas vidare till
Utbildningschefsnätverket?
Laget runt i gruppen där deltagarna får ge sina inspel om terminsstarten.
Positivt är att ha fått tillbaka eleverna på plats. Många genomför vaccinationer,
antingen på plats eller via vårdcentral. En kommun delger goda exempel där
man spridit ut möjlighet till vaccination under en längre period för att på så
sätt fånga upp elever som i ett första skede hade tackat nej till vaccination. En
kommun berättar också att kommunen erbjuder snabbtestning för
skolpersonal. Noteras kan en viss begränsad smittspridning som kunnat
hanteras, Någon kommun har tillfälligt behövt inför distansstudier för enskilda
grupper. Som kuriosa berättar en kommun att elever i år 1 inte har kunnat få ut
sina datorer pga att det är brist på halvledare.
Fråga om eventuellt icke-vaccinerad personal då det framgått att ovaccinerade
personer rekommenderas fortsatt arbeta hemifrån. Övriga kommuner har inte
haft frågan uppe, men tror inte att det kommer vara någon större mängd som
väljer att inte vaccinera sig bland de anställda.
På flera håll planeras fysiska Öppet hus. Någon ger inspel att man planerar
genomföra både fysiskt och digitalt Öppet hus. Margaretha berättar om
önskemålen som inkommit från senaste mötet i FRIST-gruppen att bjuda in en
representant från Smittskydd Västra Götaland. Intresset finns även i
Gymnasienätverket och Margaretha tar frågan vidare.
Påminnelse gjordes om att grupper inte ska blandas i för stor utsträckning,
vilket kan vara ett bra skäl för att genomföra även nästa nätverksmöte på
distans.
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Terminsstarten har varit lugn på de flesta håll och inga större omflyttningar
eller byten har skett. En del elever kommer tillbaka till hemkommunen när de
inser hur krångligt det kan vara att åka långt till skolan.

3. Aktuellt läge kring ULF-avtalen, Magdalena Taube Göteborgs
Universitet
Riksdagen beslutade i april 2021 att ULF (utveckling, lärande och forskning)
ska permanentas. 13 kommunala huvudmän och tre fristående huvudmän
inom GR har skrivit avtal med Göteborgs universitet. Medel finns för
praktiknära forskning. 14 ULF-projekt har blivit resultatet av två tidigare
ansökningsomgångar. Ytterligare en ansökningsomgång stängs den 17
september. I riket deltar 25 lärosäten och över 100 skolor. En enkät har
genomförts och Magdalena delar en Padlet till deltagarna som alla går igenom
var och en under ett par minuter. Frågorna hade även skickats ut till nätverket
innan mötet. Magdalena går därefter igenom inkomna svar och uppmuntrar
deltagarna att höra av sig eller fylla på i Padleten;
https://padlet.com/malinjohansson/ulfgymnasiet
Presentationen bifogas anteckningarna.

4. Regional samverkan
Arbetet med samverkansavtal för gymnasieskola och gymnasiesärskola –
Inspel från gymnasienätverket. Vad behöver revideras? Vad kan tilläggas?
Angående enkät som skickats till UC. Rapport framtagen av Centrum för
kommunstrategiska studier, Samverkansmaskineriet 2021:5 om GR:s
samverkansmodell bifogas med inbjudan. Reflektioner och tankar.
Margaretha inleder med att referera till rapporten och dess innehåll. Enligt
författarna har GR:s samverkan institutionaliserats och formaliserats via
• Mellankommunala avtal
• Förbund
• Bolag
• Tvärsektoriella nätverk och projekt
Vidare har Västra Götalandsregionen, staten och EU bidragit med bland
annat finansiering. Ekonomiska och samhälleliga kriser främjar samverkan.
Utmaningar under sentid är Covid-19 och behöv av omställning.
Författarna kallar GR ett väloljat samverkansmaskineri och visar att olika
samverkansnätverk inom GR binds tydligt samman med varandra.
Tvärsektoriella samarbeten med näringsliv och arbetsmarknadens parter
präglar även regionen. Förmågan att samla aktörer, mobilisera resurser och
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skapa gemensamma aktiviteter är god. Ett visst mått av konkurrens finns i
samverkan och det är en balans mellan inflytande och kommunalt självstyre.
Med rapporten som bakgrund berättar Margaretha att revideringen av
samverkansavtalen för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är i full gång.
En enkät är utskickad till utbildningschefsnätverket och svaren sammanställs
av Margaretha, 12 november presenteras resultat för UC och därefter rullar
arbetet med avtalet på enligt tidplan. Margaretha visar sex frågor kring
revideringen och förklarar bakgrunden till dessa. Gymnasienätverkets
deltagare välkomnas att skicka in förslag till ändringar i samverkansavtalet
senast 29 oktober.
Diskussion fördes dels om de delar av introduktionsprogrammen som ej är
sökbara, dels om hur man tänker gällande kvalitet kopplat till de kommuner
som behöver köpa många platser från andra? Kan detta tydliggöras i avtalet?

5. Gymnasiedagarna
Frida Holmgren, GR, berättar om senaste nytt från Gymnasiedagarna.
Under vecka 37 har den första temaveckan ägt rum, Jag och mitt gymnasieval.
Gymnasiedagarna har i år gått från fyra dagar till i stället fyra temaveckor, ett
nytt koncept. Den 31 augusti inleddes hösten med en förträff med studie- och
yrkesvägledare, lärare och företag. Vecka 40 kommer nästa temavecka, Jag och
mitt framtida jobb. Mässan genomförs i slutet av oktober (26-28) och
genomförs i år liksom förra året digitalt pga pandemin. Planen är att kunna
genomföra en fysisk mässa 2022.
Frida berättar om innehåll ur aktiviteterna med allt ifrån tester, filmer,
workshops med mera, och avslutar med att visa gruppen hur hemsidan ser ut
och vad den innehåller; www.gymnasiedagarna.se

6. Ev. övriga frågor och inspel till nästa dagordning
•
•
•
•
•
•

Diskutera skolmiljarden. Önskemål att delge varandra hur man
fördelar skolmiljarden.
Önskemål att diskutera frågan om ämnesbetyg.
Extra anpassningar och särskilt stöd, tilläggsbelopp etc. Besök från
utredningen om hur fler elever ska nå målen.
Öppet hus – hur genomförs de?
Vad händer med SOU (2020:33) Gemensamt ansvar?
Besök av någon från Smittskydd Västra Götaland
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Vid anteckningarna
Margaretha Allen (utvecklingsledare och sekreterare)
GR
Frida Holmgren (biträdande sekreterare)
GR
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Inbjudna till dagens möte
Helene Petersson, Ale
Dennis Pavlovic, Alingsås
Maria Wolfhagen, Gymnasieområde Centrum, Göteborg
Jonas Fransson (tf ordförande)
Jan Tinnberg, Gymnasieområde Skånegatan, Göteborg
Cristine Lysell, Gymnasieområde Lindholmen, Göteborg
Sarah Males, Gymnasieområde Lindholmen, Göteborg
Camilla Ahlin, Härryda
Amra Salihovic, Kungsbacka
Amela Filipovic, Kungälv
Göran Careborg, Lerum
Leif Gardtman/Teres Linchausen, Lilla Edet
Lena Hellsten, Mölndal
Lena Almqvist, Partille
Niclas Brattefors, Stenungsund
Mats Dahl, Tjörn
Stefan Carmesund, Öckerö
Margaretha Allen, GR (sekreterare)
Frida Holmgren, GR (bitr. sekreterare)
Gäster:
Sabina Svahn, Gymnasieantagningen GR
Jenny Sjöstrand, GR
Magdalena Taube, Göteborgs universitet
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Närvarande
Helene Petersson, Ale
Dennis Pavlovic, Alingsås
Maria Wolfhagen, Gymnasieområde Centrum, Göteborg
Jan Tinnberg, Gymnasieområde Skånegatan, Göteborg
Cristine Lysell, Gymnasieområde Lindholmen, Göteborg
Camilla Ahlin, Härryda
Amela Filipovic, Kungälv
Göran Careborg, Lerum
Teres Linchausen, Lilla Edet
Lena Hellsten, Mölndal
Lena Almqvist, Partille
Mats Dahl, Tjörn
Margaretha Allen, GR (sekreterare)
Frida Holmgren, GR (bitr. sekreterare)
Gäster:
Sabina Svahn
Jenny Sjöstrand
Malin Johansson ULF-avtalen

Ej närvarande
Amra Salihovic, Kungsbacka
Jonas Fransson, Gymnasieområde Skånegatan, Göteborg
Sarah Males, Gymnasieområde Lindholmen, Göteborg
Niclas Brattefors, Stenungsund
Stefan Carmesund, Öckerö
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