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1. Genomgång av dagordning  
 
Ordförande Dennis Reinhold öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 
Därefter gick sekreterare Patrik Laanemets igenom dagordningen. På grund av 
sena justeringar i agendan gavs mötet möjlighet att starta med punkten övrigt. 
I samband med denna punkt gick vi laget runt för att lyssna till respektive 
utbildningsanordnares status och läge kring antagning.  

2. Lärlingsfrämjandet - en nybildad stiftelse som vill öka intresset för 
yrkesutbildning och verka för hög kvalitet i lärlingsutbildningar för både 
ungdomar och vuxna. Bo Sillén och Bonny Wernersson.  
 
Till dagens möte bjöds en extern gäst in, Bo Sillén, för att tillsammans med 
Bonny Wernersson, Kungsbacka, presentera Lärlingsfrämjandet som är en 
nybildad stiftelse där man på olika sätt tar sig an frågan om lärling och 
yrkesutbildningens status. Stiftelsen opererar på nationell nivå och för de som 
är intresserade finns alla möjligheter att ta del av deras erbjudande och arbete. 
I dag finns ca 50 utbildningsanordnare med i samverkan och i den har man 
med många gymnasieskolor, både för ungdomar och vuxna Det är en nybildad 
stiftelse men kan redan nu se att man har bidragit till att lärlingsutbildning 
runt om i landet expanderar. I Göteborgsregionen finns ett väl etablerat 
samarbete med Västsvenska Handelskammaren där det gemensamma målet är 
att marknadsföra mot regioner och kommuner för att få till fler lärlingsplatser. 
Det är och har varit en tuff uppgift, man har stött på en hel del motstånd men 
där känslan är att fler börjar förstå uppsidan med lärling som metod.  

Lärlingsfrämjandet ska verka för att fler unga och vuxna får upp ögonen för 
möjligheterna med yrkesutbildning och för att fler skolor tar upp denna 
lärlingsutbildning. Att gå som lärling passar många handlingsinriktade 
ungdomar som motiveras, växer och tar ansvar när de möter verkliga 
utmaningar tillsammans med vuxna utanför hem och skola. Utbildningsformen 
är också, inom många yrkesområden, en väg till tidig självförsörjning. 
 
Lärlingsfrämjandet har ett liknande syfte som LPA-nätverket – ett nationellt 
nätverk som fångar upp och genomför erfarenhetsutbyte mellan 
utbildningsanordnare. Man tittar aktivt på olika branscher för att se om och 
hur behovet för lärling ökar. En lärdom i detta arbete och ett viktigt spår framåt 
är att förbättra kvaliteten på lärlingsutbildningarna i stort. För att nå dit har 
man bland annat tagit fram kvalitetsenkäter, apl-appen LoopMe och man är 
långt framme i planeringsarbetet av en rapportgenerator som är tänkt att 
komplettera och stärka LoopMe.  
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3. Gymnasiedagarna och Future Skills 2021 – Lena Sjöstrand, 
projektledare ger er en statusuppdatering  
 
Lena Sjöstrand, projektledare för årets upplaga av Gymnasiedagarna och 
Future Skills föredrog om årets upplägg som skiljer sig en aning får både 
besökare och utställare jämfört med tidigare upplagor. I år äger den digitala 
mässan rum den 26–28 oktober, men redan innan dess kommer eleverna att 
förberedas inför valet genom två spännande teman: "Jag och mitt gymnasieval" 
samt "Jag och mitt framtida jobb". Det nya konceptet bygger på ett upplägg där 
man i stället för att enbart satsa på en mässa under fyra dagar erbjuder en 
möjlighet att ta del av spännande aktiviteter under hela fyra veckor. Allt med 
en tydlig koppling mot gymnasievalet. Efter att ha utvärderat den digitala 
mässan 2020 har man landat ett koncept med tydligare insatser mot 
målgrupperna elever, föräldrar och skolpersonal vilket i sin tur har resulterat i 
en bättre samverkan med grundskolan. 

Bifogat med utskicket finner ni den presentation Lena visade som på ett tydligt 
sätt beskriver det uppdaterade konceptet, temaveckorna samt en beskrivning 
av vad det innebär för både utbildningsanordnare som är med som utställare 
samt elever och föräldrar som besöker.  

Under mötet dök också frågan om Future Skills upp och vad det är för något. 
Future Skills är en förlängning av gymnasiemässan som ska bidra med kunskap 
om olika yrken, företag och branscher för den som är ung arbetssökande. 
Under årets digitala mässa kommer besökarna att få träffa representanter från 
arbetslivet. De kan passa på att chatta med företag, ta del av livesändningar och 
gå på de digitala informationsmöten som erbjuds.  
 
På plats finns även studie- och yrkesvägledare, som kan hjälpa med frågor om 
framtiden. I år utökas även Future Skills med en förberedande temavecka – 
redan nästa vecka, den 4–8 oktober. Då kommer besökarna att kunna delta i 
olika spännande aktiviteter, som förhoppningsvis tar eleverna ett steg närmare 
ett framtida jobb.  
 
Veckan bjuder bland annat på: 
– Karriärvägledning 
– Panelsamtal med olika yrkespersoner 
– Webbinarium med Swedbank om privatekonomi 
– Jobbskola där du får lära dig allt om CV och jobbintervjuer 
– Webbinarier med Försvarsmakten  

För mer information om Gymnasiedagarna och Future Skills: 
https://gymnasiedagarna.se/ 
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4. Revidering av GRs samverkansavtal  
 
Margaretha Allen, GR, var med som gäst vid mötet för att presentera denna 
process där deltagarna i LPA-nätverket har möjlighet att komma med inspel 
och vara med och påverka avtalets innehåll som nu uppdateras.  

GRs gymnasiesamverkan bygger på avtal. Avtalet gäller i fyra årsperioder där 
nuvarande avtal löper ut 2022/2023. Det är ett fylligt avtal som reglerar mer än 
förstahandsmottagande. Samverkansavtalet för gymnasieskolan innehåller 
regionala styrinstrument med koppling till elevens fria val. Dessa är till 
exempel statistik, information, data om elevens preferenser vid val, 
uppföljning/utvärdering, men också via de informationskanaler kring studie- 
och yrkesvägledning som är uppbyggda på GR Utbildning. Avtalet är ett 
strategiskt styrinstrument för GR:s Utbildningsgrupp, utvecklat inom ramen 
för det frivilliga samarbetet utan att större administrativa resurser behövt 
skapas och utan att ytterligare arbetsgivaransvar har behövt tas av GR. 
Strukturen är väl känd och helt accepterad av ledande politiker och tjänstemän 
på utbildningsområdet i GR. 

LPA-nätverket är en viktig plattform i detta sammanhang. GR behöver input 
för att avtalet ska bli så bra som möjligt. I mars kommer ett första förslag att 
skickas ut på remiss. Under sommaren 2022 är målet att kommunerna ska 
kunna ta beslut om innehåll och vidare ha det helt klart i god tid till valet. Det 
är nu vi har en möjlighet att vara med och påverka.  

Margaretha ber LPA-nätverket att se över nedanstående frågeställningar och 
under hösten återkoppla med inspel:  
 

• Vad ser du som det mest positiva med det befintliga samverkansavtalet 
för gymnasieskolan inom GR? 

• Finns det negativa konsekvenser med anledning av avtalet? 
• Vilka ytterligare förhållanden mellan kommunerna kan regleras via 

samverkansavtalet? 
• Finns det texter i avtalet som behöver revideras med en ny 

formulering?  
• Finns det texter som kan tas bort ur avtalet?  
• Övrigt att ta med i det kommande arbetet? 

Länk till Samverkansavtal och IKE för Gymnasie- och gymnasiesärskolan: 
https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/skola--
utbildning/om-skola--utbildning/samverkansavtal-och-ike/gymnasie--och-
gymnasiesarskolan.html 
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5. Workshop kring syfte och mål med arbetet i LPA-nätverket 
 
I samband med vårens möte (2021-04-22) dök önskemålet om att genomföra 
en workshop kring syfte och mål med LPA-nätverket upp. Nätverket 
representeras idag av ett antal deltagare som varit med ett antal år men 
nätverket består också av många nya. Där i ligger ett behov av att föra en 
gemensam diskussion kring nätverkets upplägg, mervärden, syfte och mål.  

 
Syfte med workshop:  
För att kvalitetssäkra innehåll i vår samverkan och för att det fortsatt ska 
kännas relevant för alla deltagare är det viktigt att tydligt definiera vad vi 
fokuserar på och att alla känner igen sig i den bilden. Notera att detta inte är ett 
uppdrag UC formulerat, utan ett bra sätt att uppdatera oss kring nätverkets 
mervärden och styrkor. En uppföljning av denna övning kommer genomföras i 
samband med mötet i december.  
 
Upplägg:  
Vi inledde med att titta syfte och mål som är beslutat av 
utbildningschefsnätverket (UC). Därefter delade vi in mötet i två 
diskussionsgrupper. Till sin hjälp fick varje grupp ett antal frågeställningar och 
tillgång till verktyget padlet för dokumentation. Vi avslutade med en 
summering och gemensam diskussion i storgrupp. 
 
För att ta del av resultat, klicka på länken: 
https://padlet.com/patriklaanemets/9wbaep21f7za074i 
 
Syftet med LPA-nätverket som beslutat av UC:  
Utbildningschefsnätverket föreslås enas om att ge nätverket förnyat uppdrag 
att inventera befintligt utvecklingsarbete inom Göteborgsregionen kring 
gymnasial lärlingsutbildning samt lärande på arbetsplats (APU/APL) och att 
stimulera till fortsatt idé- och erfarenhetsutbyte;  

• att nätverket identifierar tydliga kvalitetskriterier för de 
utbildningsformer som ryms inom arbetsplatsförlagt lärande; att 
nätverket initierar gemensamma satsningar för att uppnå dessa 
kvalitetskriterier.  

 
Nätverket för Lärande på arbetsplats står till Utbildningschefsnätverkets 
förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra 
specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, 
utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter. 
 
Frågeställningar:  

• Vad gör nätverket unikt? Vilka frågor hanteras här och vilka frågor 
lämnar vi utanför nätverket?  
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• I vilka andra sammanhang diskuterar ni APL, praktik etc? Både internt 
inom er kommun och i det större regionperspektivet?  

• Hur tycker ni att nätverket bör förhålla sig till andra grupper/nätverk 
där liknande frågor diskuteras? Ex kompetensråd. 

• Hur säkerställer vi synergier och ett effektivt erfarenhetsutbyte mellan 
detta nätverk och andra konstellationer? 

6. Avslut – vinterns möten samt förfrågan om bemanning av 
arbetsutskott (AU)  
 
Vad gäller bemanning av arbetsutskottet saknas framför allt representation 
från Göteborgs Stad. Tar tacksamt emot förslag och tankar kring detta.  
 
Nästa möte 9/12 kl.14.00-16.00 – med förhoppning om att ses på GR för 
kombinerat möte och jullunch. Kallelse och mer information kommer inom 
kort.  
 
Antecknat av:  
Patrik Laanemets 
Göteborgsregionen Utbildning  
 


