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Anteckningar  

NÄRVARANDE 

Åsa Ericson, Ale, ordförande 

Ulrika Gustafsson, Ale 

Maria Johansson, Alingsås 

Martin Palm, Göteborg 

Paula Palmdahl, Härryda 

Tommy Korsell, Kungsbacka 

Catharina Bengtsson, Kungälv (lyssnade digitalt) 

Anders Hurtig, Lerum 

Anders Nordgren, Lilla Edet 

Erica Ekenmo, Mölndal 

Annika Bergqvist, Partille 

Eva Knoph, Öckerö 

Malin Johansson, Göteborgsregionen, sekreterare 

EJ NÄRVARANDE 

Lars-Gunnar Hermansson, Kungälv 

Marie Wrethander, Stenungsund 

Katarina Ekelund, Tjörn 

 

 

1. Mötet inleds och kort presentation av deltagare 

Mötet inleds med att ordförande, Åsa Ericson hälsar välkomna och att var och 

en presenterar sig. Vi hälsar Erica Ekenmo, Mölndal samt Ulrika Gustafsson som 

representant för Ale välkomna till nätverket. 

 

2. Gymnasiedagarna och temaveckorna 2022 

Lena Sjöstrand, GR ger oss en inblick i årets upplägg för gymnasiemässan 

2022. Förra årets mässa var digital, i år återgår mässan till att vara en fysisk 

mässa efter beslut i UC.  Lena berättar att den digitala plattformen med allt 

material kommer att finnas kvar att besöka för de som önskar gå in och titta. 

Det som inte är kvar är chattfunktionen/dialogen. 

Nätverket lyfter tillgången till materialet på plattformen som positivt, kopplat 

till tillgänglighet och likvärdighet.  

Då vi vet att det förberedande arbetet är viktigt finns också temaveckorna kvar 

från förra årets koncept. Vi startar temaveckorna med en inledande förträff 

”Kick-off” för skolpersonalen den 26 augusti, där ges de en inblick i mässans 

innehåll, senaste branschkunskap, vad efterfrågas osv. Vecka 37 startar det 

förberedande arbetet med temaveckor inför Gymnasiedagarna på Svenska 
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Mässan 8–10 nov. Varje tema har tre delar: En anpassad startsida med 

uppgifter, kortfilmer, tester, reflektionsövningar och inspiration, en del med 

bokningsbara aktiviteter samt en del med filmer ”on demand” på respektive 

tema.  

En skillnad i år är att vi välkomnar år 9 på mässan ej åk 8 samt att det bara är 

skolorna som är på plats på mässan, ej branscherna.  

 

Viktiga datum: 

• 26 augusti - Förträff 

• v. 37 – Jag och mitt gymnasieval 

• v.42 – Jag och mitt framtida jobb 

• 12 oktober – 4:e dagen 

• 8–10 november – Gymnasiedagarna 

 

Förankringen i kommunerna är viktig. Förra året hade kommunerna utsett 

nyckelpersoner dit informationen kunde skickas, dessa listor behöver 

uppdateras så vi når ut till rätt personer även i år. Malin kommer inom kort 

skicka ut en lista för er att uppdatera med rätt kontaktuppgifter.   

 

Bilder som visades bifogas anteckningarna. 

 

3. Fullföljda studier 

 John Nelander, GR, berättar om utvecklingen av den delregionala 

kunskapsnoden för fullföljda studier som nu möjliggör för oss att under en 

treårsperiod kunna kraftsamla kring frågan och inte vara beroende av enskilda 

projekt utan nu kunna göra stegförflyttningar i arbetet och fortlöpande kunna 

erbjuda våra medlemskommuner olika former av stöd fortlöpande och ha ett 

mer uttryckligt 13 kommuners perspektiv i beaktande. 

John går vidare till att ge oss en bild av resultatet av den enkät som besvarats 

av samtliga 13 kommuner gällande skolors arbete med frånvaro/närvaro.  

 

Övergripande reflektioner som lyftes var:  

- Närvaro är en prioriterad fråga i våra kommuner. Samtliga kommuner 

har rapportsystem för att registrera data om frånvaro, men det 

framkommer att det finns utmaningar när det gäller att få ut data från 

systemen. 

- Vissa av kommunerna beskriver att de är i färd med att ta nästa steg i 

utvecklingsarbetet. 

- Flera av kommunerna arbetar just nu aktivt med frågan bland annat 

med att ta fram nya riktlinjer. 

- Utmaningar med att arbeta med hela styrkedjan och med 

huvudmannanivå återkommer på olika sätt i enkäten.  
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Analysen av enkätsvaren visar att kommunerna framförallt efterfrågar 

kunskapspåfyllnad, erfarenhetsutbyte samt stöd i utvecklingen av hela eller 

delar av kommunens närvaroarbete. Utifrån det lyfter John att förberedelser 

pågår för att kunna möta behovet genom bl.a. föreläsningar kring 

skolanknytning och närvaro, webbinarier med goda exempel, fokusgrupp för 

närvaroteam och möjligheterna till någon form av digital plattform/webb att 

samla material kring frågan på ses också över. 

Under samtal och i enkäten framkom ett behov av erfarenhetsutbyte mellan 

kommunerna, så tanken är nu att GR inom ramen för kunskapsnoden för 

fullföljda studier ska utveckla och facilitera en fokusgrupp i nära dialog med 

kommunerna. Kontaktperson för arbetet är Sofia Knüppel 

sofia.knuppel@goteborgsregionen.se 

 

 

John avslutar med att berätta om ett nytt utvecklingsprojekt (ESF+) kring att 

möjliggöra fullföljda studier för fler, där tänkbara fokusområden kan vara 

skolnärvaro/skolanknytning, psykisk hälsa, trygghet & studiero 1 , 

likabehandling, trygga övergångar. GR ämnar gå in med en ansökan 

tillsammans med kommuner och skolor som är intresserade. Låter detta 

intressant, kontakta Johan Nelander john.nelander@goteborgsregionen.se 

 

Bilder som visades bifogas anteckningarna. 

 

4. Nuläget i kommunerna kring pandemins effekter  

Under denna punkt lyftes av flera kommuner att de ser en ökad frånvaro i hela 

spannet ifrån förskolan och uppåt.  Det lyfts också att det har blivit ett ökat 

tryck på stödjande professioner så som t.ex. kuratorer, skolpsykologer och 

skolsköterska. Undervisningsskuld, kunskapsklapp, arbetsmiljöeffekter är 

frågor som följs upp och diskuteras. Positiva effekter är att 

distansundervisningen har bidragit till en ökad digital kompetens bland 

personal och chefer, även ökat samarbete och stärkta team upplever flera 

kommuner medan några upplever det motsatta och att de är frågor de nu 

lägger fokus på.  

 

5. Regiongemensam arbete inom Särskolan  

Efter beslut i UC görs en första övergripande kartläggning gällande nuläge, 

kapacitet-lokaler och kompetensförsörjning inom Särskolan. En enkät har 

skickats ut via Särskolenätverket och sista svarsdagen är den 13 maj. Sofia 

Knüppel, GR ansvara för kartläggningen.   

 

mailto:sofia.knuppel@goteborgsregionen.se
mailto:john.nelander@goteborgsregionen.se
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6. Arbetsgruppen fritidshem, regiongemensam befattningspalett  

     (Arbetsgruppen, Sofia Knüppel & Anders Pettersson, GR)  

Nätverket ges möjlighet att ge input på de förslag på befattningspalett som 

arbetsgruppen tagit fram och som inför mötet skickats ut till nätverket för 

genomläsning. Nätverket var positiva till det framtagna förslaget och hade bara 

små synpunkter som nu arbetsgruppen tar med sig in i det fortsatta arbetet 

inför att nästa steg är att lyfta befattningspaletten på Branschråd grundskolas 

möte i juni. Planen är att UC ska ges möjligheten att fatta beslut om ett förslag 

hösten 22.  

 

Bilder som visades bifogas anteckningarna. 

 

7. Kompletterande utbildningar för våra kompletterande tjänster  

     (Införandegruppen, Anders Pettersson & Malin Johansson, GR) 

Införandegruppens arbetsprocess har det senaste handlat om att undersöka 

utbildningsbehov/-vägar kopplat till de kompletterande tjänsterna 

elevkoordinator och skolpedagog. Införandegruppen har arbetat utifrån nedan 

frågeställningar:  

- Vad behöver de kunna för uppdraget? 

- Vad behöver de ha med sig, utbildningsbakgrund? 

- Vilken kunskapspåfyllnad behöver befattningarna fylla på med inom 

följande områden:  

o Skolan som organisation 

o Elevhälsoarbete 

o Grupp/individ t.ex. coachade förhållningssätt, elevers 

delaktighet och inflytande, fullföljda studier m.m.   

o Samverkan 

o Administration 

  

Införandegruppen har paketerat ett förslag på upplägg och innehåll utifrån de 

tre delarna:  

- Utbildningsbakgrund som behövs för uppdraget 

- Kunskaper och kompetenser som behöver byggas på med genom en 

regiongemensam utbildning som t.ex. skulle kunna anordnas av GR.  

- Kunskaper och kompetenser som man lär sig på skolan utifrån skolans 

lokala upplägg t.ex. skolans administrativa system, 

samverkansstrukturer   

 

Nätverket fick reflektera kring upplägg och innehåll. Nätverket var positiva till 

upplägget med de tre stegen. Införandegruppen fortsätter arbetet utifrån denna 

struktur och tar med sig de reflektioner nätverket lyfte kring utbildningsnivå 

och innehålls in i det fortsatta arbetet.  
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GR bjuder in till erfarenhetsutbyte kring kompletterande tjänster i 

grundskolan, 8 juni kl.13.00-14.30 på GR.  
Frågor som kommer att tas upp är beroende av gruppens behov och önskemål 
men exempel på vad som kan tas upp är hur man organiserar för 
kompletterande tjänster, hur frågor om detta bemöts från facken och hur man 
har arbetat med HÖK21 med koppling till kompletterande tjänster.  
  
Ni väljer själva vem eller vilka personer från er som bör delta. Återkoppla till 
malin.johansson@goteborgsregionen.se innan 1 juni med namn och mailadress 
till de som kommer att delta.  
 
Bilder som visades bifogas anteckningarna. 
 

 

8. Övriga frågor 

Temadag om Ukraina, 10 juni 

 Länsstyrelsen, arbetsförmedlingen och göteborgsregionen bjuder i till ett 

kostnadsfritt webbseminarium den 10 juni. Anmälan görs på Länsstyrelsens 

hemsida senast 6 juni. Vidare information bifogas anteckningarna.  

 
LUPP-konferens, Save the date 27 oktober 

Konferens om ungas vardag och framtidsutsikter i Göteborgsregionen.  

 

Nästa nätverksmöte 

16 september kl. 13-16 (GR) 

 

Ordförande Åsa Ericson tackar för ett bra möte och avslutar mötet.  
 
 
 
 
Sekreterare,  
Malin Johansson, GR 
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