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FRIST-gruppen 

Anteckningar från möte 2022-04-21, kl. 13.30-16.30 
Plats: GR Anders Perssons gatan 8 
 

Anteckningar från FRIST-gruppen 
1. Ordförande hälsar välkommen 
 
ERFARENHETSUTBYTE 

2. Aktuella frågor  
Inspelade frågor från deltagarna inför mötet samt Laget runt: 
 
- Tilläggsbelopp  
Stödbehov finns för elever fortsatt efter grundskolan. Det uppfattas som 
svårare att få resurser för elever med fysiska funktionsvariationer än ex NPF. 
Det kan vara elever som tidigare gått i särskild undervisningsgrupp med enskilt 
stöd (dvs där hemkommunen under grundskolan tillstyrkt) och där behovet 
finns även under gymnasietiden. Ordförande föreslår att frågan arbetas vidare 
med i form av diskussioner, inbjudna gäster med mera. Det finns ett pågående 
arbete med digital överlämningsinformation i antagningssystemet Indra2.  
Ett annat exempel är elever som haft anpassad studiegång i grundskolan, där 
en problematik bottnar i att elever från dag ett på gymnasieskolan förväntas 
studera på heltid. Dessa elever klarar inte sin gymnasieexamen om 
studieplanerna reduceras. Information lämnades från en deltagare om att de 
fristående grundskolorna i centrum av Göteborg tidigare varit inbjudna till 
Grundskoleförvaltningen, där man fått presenterat hur ansökningar om 
tilläggsbelopp ska göras. 
 
- Inrymning  
På förekommen anledning av vårens händelser i Malmö lyftes denna fråga. 
Majoriteten av de elever som genomför attentat mot skolor är eller har själva 
varit elev på den aktuella skolan. Någon skola har tidigare tränat inrymning 
med elever men man har ej gjor det de sista åren. Andra skolor har tränat 
inrymning med bara personalen genom exempelvis workshops. MSB och 
Skolverket är på gång med material gällande inrymning.  
Förslag: Att bjuda in representanter till möte i höst.  
 
- Ankommande elever från Ukraina (Annika J) 
Frågan stryks då deltagaren som inkommit med frågan ej är närvarande.  
 
-Hur ser skolornas planering ut inför partiernas medverkan inför 
valet? 
Inspel från Ewa Ekman. Ett enfrågeparti utanför riksdagen har hört av sig och 
velat komma till skolan. Problem uppstod när skolan vägledde partiet att i 
stället ta kontakt med bibliotek eller andra platser. Partiet spelade in samtalet 
och därefter förvred inspelningen. Flera skolor säger att man endast bjuder in 
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partier som sitter i riksdagen. Det är bra med erfarenhetsutbyte i frågan, då det 
kan bli aktuellt med många förfrågningar inför hösten.  
 
Laget runt  
 
Fråga om hur skolorna upplever stämningen på skolan kopplat till 
post-covid  
En del skolor vittnar om svårigheter för eleverna vid ”återsocialisering” efter 
pandemin. En del ser även bristande studieteknik men också en lägre 
kunskapsnivå och läsförståelse. En del elever har klarat studierna under år 1 
och 2, men tappar nu under år 3. Uppgifter som kräver eget driv upplevs vara 
en utmaning för en del elever. Någon skola ser över möjligheten att vid 
terminsstart i augusti genomföra pass med exempelvis studieplanering. 
Gruppen funderar tills nästa gång om man vill ha ett erfarenhetsutbyte med 
hur man arbetar med läsförståelse i sina verksamheter. 
En skola berättar att eleverna tvärtom har fått ökad närvaro, är gladare och 
lyckas bättre än innan. Diskussionen går sedan över i att tala om svårigheterna 
i samverkan mellan vård och skola. 18-årsgränsen hämmar att eleverna får 
hjälp, då avslag kan komma med motivering att eleven närmar sig 18 år. 
Sjukskrivning på gymnasieskolan blir problematiskt då utbildningen är på 
helfart.  
Förslag: att bjuda in Skolverket i höst för samtal. Efter valet förslag att bjuda in 
politiker.  
 
Elever från Ukraina 
Fråga från gruppen hur andras tankar går gällande eventuellt mottagande av 
elever från Ukraina. Göteborgs stad har meddelat att man för närvarande inte 
är i behov av utbildningsplatser, men läget kan förändras inför höstterminen. 
Frågan följs upp vid höstens första möte.  
Förslag: att bjuda in Göteborgs stad.  
 
Planer inför studenten 2022 
Erfarenhetsutbyte skolorna emellan där man delger sina planer inför årets 
studentfirande med allt ifrån samba-tåg, utspring från Operan till avslutning 
innanför grindarna ute på Volvo Cars.  
 
Öppet hus  
Etiska förhållningsreglerna, önskemål att lyfta frågan och se över dessa. Viktigt 
att inte skapa ett vi- och dem gentemot de kommunala skolorna. Flera lyfter 
önskemål att ha en längre period för möjlighet att genomföra Öppet hus. 
Frågan tas med till arbetsutskottet. 
 
Gemensamt möte med Gymnasienätverket i GR 
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INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA 

3. Ämnen och ämnesbetyg – aktuellt från Skolverket 
Gunilla Rooke, Undervisningsråd Gymnasieenheten Skolverket 
 
Gunilla R hade bjudits in för att tala om ämnesbetygsreformen. Riksdagsbeslut 
om ämnesbetyg på gymnasieskolan är nu taget. Skolverket har ett 
läroplansuppdrag där man ska förbereda inför övergången i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå samt komvux som särskild 
utbildning på gymnasial nivå, bland annat kommer cirka 700 nya ämnen 
tillkomma.  
Ämnesbetygen kommer innebära längre, mer sammanhållna ämnen innan 
betyget sätts, betygsskalan är fortsatt A-E med F som underkänd.  
 
En förändring som sker samtidigt är att Hantverksprogrammet (HV) upphör 
och ersätts av Hår- och stylistprogrammet.  
 
Gunilla visade en bild över modellen för ämnesbetygen som bygger på en 
trappmodell. Elevens betyg på den sist lästa nivån är det som kommer stå i 
examensbeviset.  
Gunilla redogjorde vidare för innehåll, tidsplaner med mera. Se bifogad 
presentation.  
 
Fråga ställdes om övergångsfasen och elever som hamnar i skarven pga 
exempelvis utlandsstudier. Under ett par år kommer både kursbetyg och 
ämnesbetyg tillämpas parallellt för att ta studieuppehåll med mera i beaktning.  
 
Fråga om kodning av kurser och ämnen- önskemål från gruppen att dessa 
frågor tas med i tidig fas.  
 
Frågor till Gunilla från gruppen:  

• Hur nivåerna beräknas hos UHR. 
• Utökade kurser, hur blir det när elever läser mer än 2500 poäng? 
• Kurser som innehåller stor skillnad i innehåll i olika steg, exempelvis 

Biologi 1 och Biologi 2 etc.  
• Implementeringsfasen, när och i vilken form är den tänkt att 

genomföras. 
Gunilla tar med sig frågorna.  
 
Se bifogad presentation.  
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4. Resultatet av preliminärantagningen 
Sabina Svahn GR, medverkar 
-Sökandestatistik med mera 
 
Sabina redogör för resultatet av vårens preliminärantagning. Totalt antal 
sökande till GR (nationella program) är 12 596, totalt antal antagna i GR till 
nationella program är 10 057. 80% är antagna till sin första valrad (dvs både till 
önskad skola och program), 93% är antagna till sitt förstahandsval av program 
men på en annan skola. Elevkullarna ökar medan utbildningsplatserna tvärtom 
minskar, vilket leder till högre konkurrens.  
 
Andelen antagna till yrkesprogrammen ökar för första gången i samtliga 
kommuner.  
Sabina visar antalet sökande och antagna per plats kopplat till den ökade 
sökandekonkurrensen. Vid ett uppskattat utfall (utifrån reservantagningen 
2021) skulle både ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ha 
för få platser i slutet av årets antagning. En likadan sammanställning har gjorts 
för introduktionsprogrammen.  
 
Försäljnings- och serviceprogrammet och hantverksprogrammet som på olika 
sätt bytt namn och/eller innehåll ökar båda i söktryck i år.  
 
Fråga om varför antagningspoängen syns på antagningsbeskedet. En del elever 
blir avskräckta från utbildningen om sista antagna har mycket lägre poäng än 
eleven själv. Sabina förklarar att informationen förklarar varför eleven är 
antagen eller ej, dvs grunden för antagningsbeslut. Önskemål att addera 
medelpoäng, alternativt stryka poänginformation i de fall där elev är antagen 
på sitt förstahandsval. Sabina tar med sig inspelen. 
 
Se bifogad presentation och www.goteborgsregionen.se för ytterligare statistik.  
 

5. Exempel från Donnergymnasiet - heltidsmentorer  
Pernilla Liljeberg 

Punkten stryks då Pernilla är frånvarande.  
 
Mötet avslutas.  
 
 
Sekreterare, Frida Holmgren GR 
Margaretha Allen, GR  
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Närvarande under mötet 
 
 
Gruppen för fristående gymnasieskolor, FRIST-gruppen 
 
Ewa Ekman   Göteborgs Tekniska Gymnasium 
Lena Hammersberg        Göteborgs Tekniska Gymnasium 
Camilla Alenäs                 SKF 
Filippa Blom  Yrkesgymnasiet 
Jana Krstic    Yrkesgymnasiet 
Gunnel Nordh  Göteborgs högre samskola 
Jennie Bubach   Rytmus Göteborg 
Maria Gustafsson  Magelungens gymnasium  
Arvid Bååth   L M Engströms gymnasium 
Per Köhler    Jensen gymnasium 
Roy Jörgensen   Mediegymnasiet by LBS 
 
Margaretha Allen, GR 
Frida Holmgren, GR 
 
Gäster: 
Gunilla Rooke, Skolverket 
Sabina Svahn, GR 
 
 

Inbjudna till dagens möte 
 
Gruppen för fristående gymnasieskolor, FRIST-gruppen 
Alexandra Johansson  Peabskolan Göteborg  
Anders Berghall   Fridaskolan Härryda 
Anders Winald  Yrkesgymnasiet Alingsås 
Anna Kohlström   NTI-gymnasiet Johanneberg 
Anna Robertsson   NTI-gymnasiet Kronhusgatan (HT Handelsgymnasiet) 
Annika Johansson  Amerikanska gymnasiet  
Carita Seher   Kitas Ekonomi 
Carl Nilsson   Ingrid Segerstedts gymnasium  
Christel Dahlin   LBS Kreativa gymnasiet Kungsbacka 
Egil Aasgaard   Munkeröds gymnasium 
Egil Gry    Samskolan 
Eleonora Eriksson  GTI:s gymnasieskola 
Ewa Ekman   Göteborgs Tekniska Gymnasium 
Filippa Blom  Yrkesgymnasiet 
Fredrik Sidenvall   L M Engström gymnasium 
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Gunnel Nordh  Göteborgs högre samskola 
Håkan Stenström   Drottning Blankas gymnasieskola Kungsbacka 
Jana Krstic    Yrkesgymnasiet 
Jennie Bubach   Rytmus Göteborg 
Jens Naezer   Aspero Idrottsgymnasium Göteborg 
Jeanette Seher  Kitas 
Jessica ?   ? 
Johan Grudemo   Kitas Natur  
Jonas Johansson   Göteborgs Waldorfgymnasium 
Jonas Kornbrink   Sjölins gymnasium 
Jonas Nilsson   Kitas Frisörgymnasium 
Josefin Claesson   LBS Kreativa gymnasiet Göteborg 
Jörgen Frohm   Västsvenska gymnasiet 
Malin Luukinen   Yrkesgymnasiet/Lärlingsgymnasiet Ale 
Marcus Berglund   Drottning Blankas gymnasieskola Gårda 
Maria Gustafsson  Magelungen 
Maria Sjödin   Praktiska Gymnasiet Kungsbacka 
Maria Tengros  NTI Kronhus (HT) 
Marie Cervin   Framtidsgymnasiet  
Marielle Olofsson   Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka 
Martin Burefors   L M Engströms gymnasium 
Martin Kunz   Realgymnasiet Göteborg 
Mikael Andersson  Gymnasieakademin 
Murielle Ovise   Sigrid Rudebecks gymnasium 
Patric Fosshammar  Kunskapsgymnasiet Göteborg 
Patrik Nyqvist   Drottning Blankas gymnasieskola Centrum 
Per Köhler    Jensen gymnasium 
Pernilla Liljeberg   Donnergymnasiet 
Peter Heddelin   Amerikanska gymnasiet 
Pia Solberg    Magelungens Gymnasium 
Roy Jörgensen   Mediegymnasiet by LBS 
Sandra Nyberg   Praktiska Gymnasiet Göteborg 
Sara Fridell    Thoren Innovation School 
Sladja Mijatovic   Aniaragymnasiet 
Suah Nilsson   Klara Teoretiska gymnasium, Vallgatan 
Veronica Glanzelius  International IT College 
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