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FRIST-gruppen 

Anteckningar från möte 2022-02-10, kl. 13-15 

Plats: Digitalt via Teams 

 

Anteckningar 
 

1. Välkommen 

Ordförande hälsade välkommen och beklagade att mötet än en gång måste 

genomföras digitalt. Mötet i april ska förhoppningsvis kunna genomföras 

fysiskt.  

 

ERFARENHETSUTBYTE 

2. Laget runt om läget på skolorna utifrån Covid-19 

Deltagarna delade med sig av sina erfarenheter av att anordna Öppet hus dels i 

höstas dels nu. Flera olika varianter har genomförts med olika anpassningar. 

Några exempel som nämndes var temakvällar, öppet hus med hjälp av 

bokningssystem kombinerat med digitala arrangemang. Då mässan 

Gymnasiedagarna inte genomfördes fysiskt har skolorna märkt att de Öppna 

husen har blivit mycket viktiga. Många fler frågor som handlar om studie- och 

yrkesvägledning har ställts i år. Det kan bero på att GR tar hand om den delen 

under Gymnasiemässan i vanliga fall.  

 

Ordförande lyfte föregående veckas goda nyhet om att Göteborg kniper 

nyetableringen av en batterifabrik. Den kommer att påverka skolorna på ett 

positivt sätt i och med ökad efterfrågan på kompetens. Ewa marknadsförde 

också fördelarna med att ingå i Teknikcollege som är en av branschen 

certifierad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. För mera information 

om Teknikcollege GR se 

https://goteborgsregionen.se/natverk/teknikcollegeradet.5.22a3cc881780d1fa

ddf9686.html 

Regional processledare på GR är Helen Stensson. Hon nås på 

helen.stensson@goteborgsregionen.se 

Ewa berättade också att det på motsvarande sätt finns Vård- och 

omsorgscollege i GR. 

 

INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA 

3. Aktuellt kring planering och dimensionering  

Margaretha Allen GR, medverkade om regional samverkan inom GR. 

 

Revidering av samverkansavtal 

Läget kring framtagning av samverkansavtal för kommunerna var den första 

punkten. Arbetet med att revidera avtalet som sluts mellan kommunerna pågår 

för fullt. Avtalet kommer att gälla utbildning mellan 2023/2024 och 

https://goteborgsregionen.se/natverk/teknikcollegeradet.5.22a3cc881780d1faddf9686.html
https://goteborgsregionen.se/natverk/teknikcollegeradet.5.22a3cc881780d1faddf9686.html
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2026/2027. En hel del av det som avtalet innehåller tillämpas även i 

förhållande till fristående huvudmän i GR varför denna information ges till 

FRIST. En fördel för den regionala planeringen och dimensioneringen är att 

samtliga huvudmän är med i den gemensamma antagningsprocessen via GR:s 

regionala antagningssystem. Det skapar överblick och leder till ett brett och 

rationellt utbud. Det intensiva erfarenhetsutbytet är en annan fördel genom att 

så många är med. En utmaning när elevkullarna ökar är att hitta 

utbildningsplatser för elever på introduktionsprogram både i dessa och i de 

nationella programmen när de blir behöriga. Särskilt lyfts detta av kommuner 

som inte har egen gymnasieskola. 

Några nyheter i avtalet handlar om elever som flyttar in till kommun i GR och 

hur rutinerna för den nya kommunen ska se ut för att eleven i så stor 

utsträckning som möjligt ska kunna fullfölja sin utbildning. Vidare förtydligas 

att målet med en bra överlämning ska vara att så många elever som möjligt ska 

nå målen. När det gäller interkommunal ersättning är förslaget att kostnaderna 

för såväl extra anpassningar som särskilt stöd ska ingå i den interkommunala 

ersättningen. Endast i mycket få fall och utifrån synnerliga skäl ska kommuner 

kunna avtal om att extra IKE ska vara möjlig utifrån en enskild elevs behov. 

Det finns ingen ambition att skicka fakturor mellan kommunerna för dessa 

kostnader. Avtalsförslaget skickas nu ut till Utbildningschefsnätverket, 

Utbildningsgruppen, Förbundsstyrelsen och sist till kommunerna för beslut 

innan 31 augusti i år. Avtalet kommer då att gälla från nästa läsår. 

 

Rapport om gymnasialt utbud i Göteborgsregionen 2021 

Den årliga rapporten om utbudet är klar den 11 februari och kommer därefter 

att skickas ut till FRIST-gruppen. Margaretha visade ett antal bilder om 

rapportens innehåll. Det finns bilder över samtliga program och yrkesområden 

i komvux. Meddela Margaretha vilka bilder som din skola önskar ta del av. 

Underlaget kan tex användas vid planering och i lokala programråd.  

 

Lagrådsremiss om planering och dimensionering 

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om planering och dimensionering. En 

proposition väntas under våren. I denna föreslås ett antal saker med bäring på 

planering och dimensionering. Samtliga huvudmän ska planera och 

dimensionera utbudet med utgångspunkt både i elevens intresse och 

arbetslivets behov. För kommunala huvudmän ska gälla att de ska sluta 

samverkansavtal om utbildning inom ett samverkansområde. Enskilda 

huvudmän ska kunna bidra till ett brett utbud av utbildning. Vid nya 

tillståndsansökningar ska arbetsmarknadens behov vägas in i beslutet. Ett krav 

på korrekt information om programmen och vart de leder ska införas. Lagen 

om ändring i skollagen ska gälla från 1 juli 2023 och träda i kraft för utbildning 

som startar efter 30 juni 2025. Se bifogade bilder.  

Margaretha reflekterade över att förslaget i stort sett följer Göteborgsregionens 

sätt att samverkan om planering och dimensionering för ett brett och 
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tillgängligt utbud. Just nu pågår arbete på Skolverket med att ta fram förslag på 

regionalt planeringsunderlag som skulle kunna användas i samtliga län. Vid 

samråden som Skolverket har anordnat visar sig underlag vara ganska lika 

GR:s regionala rapport om gymnasialt utbud.  

4. Senaste nytt om Gymnasiedagarna 

Johanna Redelius GR, medverkade. 

Johanna presenterade nuvarande status gällande Gymnasiedagarnas 

genomförande. Det finns delade upplevelse om arrangemanget 2021. Det var 

svårt för GR att möta förväntan på ett digitalt arrangemang. Sedan december 

har man träffat flera grupper och nätverk samt gjort en omvärldsanalys. I 

Stockholm håller man 2022 fast vid digital mässa, Malmö väntas genomföra 

fysisk mässa men beslut är ej fattat än.  

 

Den 4 februari diskuterades genomförande, format, arrangemang, säkerhet etc. 

i Utbildningschefsnätverket. GR har undersökt samarbetet och arrangörskapet 

med Svenska mässan.  

   2022 kommer en fysisk mässa för årskurs 9, med fokus på gymnasieskolor att 

genomföras med Svenska mässan som arrangör, men med GR som 

kravställare. Säkerheten kommer att höjas en nivå sedan senaste gången 

Gymnasiedagarna genomfördes på Svenska mässan. Det medför en mindre 

tillkommande kostnad per utställare för att täcka kostnad för säkerheten. Just 

nu uppskattas denna kostnad till 8000 kr per utställare. Johanna återkommer 

längre fram med mer information om exakta dagar och praktisk information. 

Eventuellt kan det bli i vecka 45. 

   Det är viktigt att det på längre sikt tillsätts ett arbete där exempelvis 

finansieringsfrågor diskuteras samt att dialog sker kontinuerligt om vad som 

ska hända 2023, 2024 osv. Under 2021 genomfördes ett aktivt förarbete i form 

av temaveckor som var uppskattade. Detta arbete vill man arbeta vidare med. 

Webben gymnasiedagarna.se har varit mycket välbesökt och kommer även den 

att utvecklas vidare. 

 

Ordförande framförde att det är uppskattat att GR genomför en fysisk mässa 

hösten 2022. För om inte så skulle ske framöver kan mycket väl enskilda 

huvudmän hyra in sig och anordna egen fysisk mässa. Det vore synd att splittra 

huvudmännen i regionen på ett sådant sätt. Mässan har ett stort symbolisk 

värde. 

5. Övriga frågor och inspel till 21 april  

Önskemål om punkter på nästa dagordning är: 

• Bedömning av tilläggsbelopp för en ökad samsyn 

• Heltidsmentorer och lärarassistenter 
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• Träning av inrymning på skolorna. Önskemål finns om 

erfarenhetsutbyte 

6. Elevernas val till gymnasieskolan  

Sabina Svahn GR, medverkade. 

 

Sökandestatistik 

Sabina presenterade sökandestatistiken för 2022 års första ansökningsomgång.  

Fler grundskoleelever har sökt än föregående år. En ny gymnasieskola har 

tillkommit, men antalet utbildningsplatser har ändå minskat sedan föregående 

år, vilket resulterar i ett högre söktryck.  

Antalet behöriga sökande till yrkesprogrammen ökade med en procentenhet 

sedan förra året, och en procentenhet fler har sökt nationellt program i annan 

kommun än hemkommunen.  

Ekonomiprogrammet är i år det mest sökta programmet och går därmed om 

samhällsvetenskapsprogrammet. För yrkesprogrammen har el- och 

energiprogrammet flest sökande liksom föregående år. Ekonomiprogrammet 

har i år fler antal förstahandssökande än vad det finns platser tillgängliga. 

Viktigt att ha med i åtanke är att ett antal elever, som för närvarande är 

obehöriga, kommer bli behöriga inför slutantagningen. Det är viktigt att tänka 

på detta i dimensioneringen av platser.  

Fråga ställdes om hur många GR-elever som inte sökt ännu. Sabina berättade 

att 95% i systemet har sökt vilket kan jämföras med 93% i föregående års 

antagning. Under våren väntas fler sökande elever tillkomma, framför allt på 

grund av antalet externa sökande som registreras in under våren. På GR-

webben finns tidigare antagningsstatistik för den som öskar ta del av det.  

 

Ny elevsida 

En ny elevsida har lanserats med hittills gott resultat; det innebär förbättrad 

stabilitet och prestanda, att den är tillgänglighetsanpassad och har ett modernt 

ramverk med mera.  

 

Senarelagd tidplan för antagning 

För 2022 finns förslag på att tidplanen senareläggas liksom föregående år.  

I uppföljningar som gjorts av senareläggningen 2021 (hos antagningen, i enkät 

till rektorer, administratörer samt till SYV) har man sett flera positiva effekter 

såsom att fler lovskolebetyg inkommit i tid, mindre tidspress för 

betygssättande skolpersonal, samt färre rättelser av betyg. En negativ 

konsekvens kunde ses hos Gymnasieantagningen gällande krav på ökad 

bemanning i samband med semestertider.  

   Beslut om förändring av tidplan fattas av Utbildningschefsnätverket idag den 

10 februari. Sabina redogjorde för effekter och vilka insatser som behöver göras 

vid ett beslut om ersättande tidsplan.  
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Överlämningsinformation- ett pilotprojekt 

Sabina berättade även övergripande om ett pågående pilotprojekt mellan 

Göteborg och GR som handlar om en ny hantering av överlämningsinformation 

med hjälp av antagningssystemet. Kommunerna har idag olika 

överlämningsblanketter men efter piloten är förhoppningen att skapa en 

gemensam hantering.  

 

 

 

 

 

 

Antecknat av 

 

Margaretha Allen, sekreterare 

Frida Holmgren, tf sekreterare  
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Inbjudna till dagens möte 
 

 

Gruppen för fristående gymnasieskolor, FRIST-gruppen 

 

Personer markerade med fet stil deltog i det digitala mötet 

 

Alexandra Johansson  Peabskolan Göteborg  

Anders Berghall   Fridaskolan Härryda 

Anders Winald  Yrkesgymnasiet Alingsås 

Anna Kohlström  NTI-gymnasiet Johanneberg 

Anna Robertsson   NTI-gymnasiet Kronhusgatan 

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 

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 

Kristina Hultgren   L M Engström gymnasium 

Malin Luukinen   Yrkesgymnasiet/Lärlingsgymnasiet Ale 

Marcus Berglund   Drottning Blankas gymnasieskola Gårda 

Maria Gustafsson  Magelungen 

Maria Sjödin   Praktiska Gymnasiet Kungsbacka 

Maria Tengros  NTI-gymnasiet Kronhuset 

Marie Cervin   Framtidsgymnasiet  

Marielle Olofsson   Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka 

Martin Burefors   L M Engströms gymnasium 
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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 

 

Ersätter någon på listan 

Arvid Bååth    

Elisabeth Gustavsson Haugseth  

Karin Berggren  

Lena Hammersberg 

 

Margaretha Allen, GR, sekreterare 

Frida Holmgren, GR. Biträdande sekreterare 
Sabina Svahn, GR, medverkande 

Johanna Redelius, GR, medverkande 

 

 

 


