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FRIST-gruppen 

Anteckningar från möte 2022-09-16, kl. 13.30-15.30 

Plats: GR Anders Perssons gatan 8 Lokal Fyran 

 

Anteckningar 

1. Ordförande hälsar välkommen 

Ewa Ekman hälsar välkommen och gruppen presenterar sig för varandra.  

2. Regionalt stödcentrum för hederskultur  

Christine Lindström och Lina Lycke medverkade. 

Christine och Lina berättar om deras arbete med hederskultur. De redogör för 

hederskontexten som helhet och vad det kan innebära på grupp- och 

individnivå. Målgrupp för regionalt stödcentrum är personer i alla åldrar som 

utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Skolor kan boka in Christine och 

Lina för utbildning av sina anställda.  

 

Se bifogad presentation. 

 

ERFARENHETSUTBYTE 

3. Aktuella frågor 

Laget runt  

Inspelade frågor från deltagarna inför mötet: 

• Reflektioner från studentavslutningarna  

Några skolor vittnar om en växande trend av stökigt studentfirande där elever 

och utomstående personer utsätter studenterna för olika beteenden såsom 

smällare, äggkastning med mera. Önskemål finns om ett samlat grepp ihop 

med kommunerna i hur man kan arbeta förebyggande utifrån trygghet för 

eleverna men även gällande städning och nedskräpning.  

Frågan tas med till det gemensamma mötet med Gymnasienätverket.  

 

• Datum för studentfirande 

Margaretha undersöker om det finns möjlighet för skolorna att informera om 

detta på GR:s webbplats. Det kan vara bra om skolorna gör en jämn fördelning 

av sina firande.  

 

• Medverkan från politiska partier inför valet – erfarenhetsutbyte om 

metoder  

En skola fick erfara att ett av ungdomsförbunden delade ut jointpapper till 

gymnasieeleverna. Detta är ett högst olämpligt beteende och både förbundet 

och partiet kontaktades.  

 

• Exempel på en säkerhetshandbok 

Ewa berättar att de nyligen genomfört en säkerhetsanalys på skolan med hjälp 

av företaget Connexus. Skolan har lokaler på tre olika platser och samtliga 

områden undersöktes.  
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Tre övergripande risker identifierades:  Säkerhetskultur; Relationer; Tekniken. 

Utifrån de identifierade riskerna skapades åtgärder i olika prioriteringsnivåer i 

steg 1 - 3. Man har nu som ett första steg skapat en säkerhetsmanual. Några 

skolor gav exempel på liknande tjänster från andra företag.   

 

INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA 

4. Resultatet av reservantagningen 

Sabina Svahn och Andrea Toth GR, medverkade om årets antagning samt 

sökandestatistik 

 

Sabina Svahn sammanfattar resultatet och summerar arbetet av årets 

reservantagning.  

I år var antalet sökande och antagna något högre än föregående år. 57% är 

antagna till kommunala skolor och 42% till fristående skolor. 84% är antagna 

till sitt förstahandsval för program och skola och 93% till sitt förstahandsval av 

program.   

94 elever stod utan plats vid reservantagningens slut. Antalet tillgängliga 

platser jämfört med föregående år har minskat i år, med en differens på 200 

platser. Storleksmässigt är samhällsvetenskapsprogrammet störst vad gäller de 

högskoleförberedande programmen respektive försäljnings- och 

serviceprogrammet vad gäller yrkesprogrammen.  

 

Svårigheter fanns vid antagning till yrkespaketen för grupp på IM under 

reservantagningen. Elever visste inte vad paketen innebar vilket gjorde att 

elever ångrade sig i efterhand där den avstådda platsen i flera fall redan gått 

vidare till nästa elev i kön. En grupp av studie- och yrkesvägledare tillsattes för 

att kontakta elever som skulle erbjudas plats och då fick förklara vad 

utbildningen innebar, så att elev kunde fatta ett välgrundat beslut.  

 

Skolorna vittnar om ett ökat tryck, där sökande och vårdnadshavare tar 

direktkontakt och vill gå förbi kösystemet.  

 

Välkomstbrev skickades ut till andra än antagna elever under sommaren. 

Samtal fördes i nätverket om vikten av att påtala i breven att eleven måste 

tacka nej till högrehandsval om eleven inte vill prövas på dessa valrader i 

samband med reservantagningen. På elevsidan www.indra2.se finns 

information riktad till sökande elever. Där kan skolorna gå in och se hur 

information om ansökan och antagning formuleras.  

 

Se bifogad presentation.  

 

 

http://www.indra2.se/
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5. Nytt samverkansavtal på plats mellan kommunerna 

Margaretha Allen, GR 

• Nytt samverkansavtal  

Det nya samverkansavtalet är på plats för 2023/2023 - 2026/2027. 

En nyhet i avtalet är att man tydliggör formulering om vem som gör vad 

gällande till exempel Gymnasieantagningen- en tydlig ansvarsfördelning 

mellan kommunerna och GR. Avtalet gäller mellan kommunerna i GR. Texter i 

avtalet kan även omfatta fristående huvudmän via andra avtal t ex om 

gymnasieantagning. 

 

 

Vid anteckningarna 

Margaretha Allen, sekreterare 

Frida Holmgren, bitr. sekreterare  
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Medverkande  

 

Anders Svensson  L M Engström gymnasium 

Camilla Alenäs  SKF Tekniska gymnasium 

Carita Seher   Kitas Ekonomi 

Charlotte Cederström Klara gymnasium  

Christina Svea  Frida gymnasium Härryda 

Ewa Ekman   Göteborgs Tekniska Gymnasium 

Filippa Blom  Yrkesgymnasiet Göteborg 

Janna Krstic   Yrkesgymnasiet 

Jennie Bubach   Rytmus gymnasium  

Jeanette Seher  Kitas 

Johan Grudemo   Kitas Natur  

Per Köhler    Jensen gymnasium 

Roy Jörgensen   Mediegymnasiet by LBS 

Suah Nilsson   Klara Teoretiska gymnasium Vallgatan 

Lena Hermansson            Designgymnasiet 

Anna Jangblad Jukic       Amerikanska gymnasiet 

 

Margaretha Allen, GR 

Frida Holmgren, GR 

 

Gäster: 

Christine Lindström, Regionalt stödcentrum för hedersvåld 

Lina Lycke, Regionalt stödcentrum för hedersvåld 
Sabina Svahn, GR 

Andrea Toth, GR 

 

 

 

 


