Gymnasienätverket och delvis med FRIST-gruppen
Anteckningar från möte 2022-04-21, kl.13.30-16.30.
Plats: GR, Anders Perssons gatan 8

Minnesanteckningar
Möte för Gymnasienätverket
1. Tf ordförande hälsade välkommen
Ny medlem Cindia Escalante Mattsson, Kungsbacka hälsades välkommen.
Utbildningschefsnätverket har utsett Lars Svensson, Alingsås till ordförande
för nätverket från höstterminen 2022.
INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA

2. Aktuellt kring regional samverkan
Margaretha Allen GR, medverkade om
Samverkansavtalen som nu är tagna av Utbildningscheferna och
Utbildningsgruppen. Nästa steg är Förbundsstyrelsen och därefter ut till varje
kommun för beslut. Regional garanti har sökts för VF inriktningarna fastighet
respektive kyl- och värmepumpsteknik. Utbildningscheferna tar upp ärendet
26 april och Utbildningsgruppen 12 maj.
Resultatet av den kapacitetsundersökning som UC initierade i början av mars,
om behov av platser och utbildningar inför 2026, redovisades därefter
översiktligt. Elevkullarna ökar och samtliga kommuner behöver ha koll på om
platserna räcker både till behöriga och obehöriga elever. Särskilt
uppmärksammas IM-programmen och Gymnasiesärskolan. Fram till HT 2026
behövs ytterligare 1350 platser för 16-åringarna om befolkningsprognoser ska
följas. Fristående gymnasieskolor ansöker hos Skolinspektionen om ytterligare
drygt 1000 platser mestadels på högskoleförberedande program inför HT
2023.
ERFARENHETSUTBYTE

3. Aktuella frågor (Laget runt)
- Ankommande elever från Ukraina
Lerum
Enligt uppgift är 10 % av barn och unga som kommer från Ukraina
gymnasieelever. Kommunen har kvar en mottagningsenhet sedan 2015, men
det är mycket få som hittills kommit.
Göteborg
Det finns en sluss som tar emot. Totalt 56 ungdomar i gymnasieåldern har
kommit. 16-18 av dessa är på väg ut till skolorna. Ett antal unga har man inte
fått kontakt med. Orsaken är att det inte finns en möjlighet att åka buss gratis
längre och då kan de inte ta sig in till Göteborg. Det finns elever som vill ha
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hjälp med lokaler för de studerar på distans. Göteborg tittar på den
möjligheten, men det kan bli en gråzon.
Man har uppmärksammats på att de som har ryska som modersmål inte har
det latinska alfabetet, vilket komplicerar studierna i Sverige.
Kungsbacka
Har nu tre elever i gymnasieskolan. Några vill inte komma till skolan alls. Det
finns också elever som är i grundskoleåldern som vill gå i gymnasieskolan då de
anser sig har kommit längre än grundskolan i Sverige. Detta säger kommunen
nej till då det kan bli rörigt.
Kungälv
I Sverige är vi nu nere på 500 ankommande i veckan från tidigare upp till
4000. Man stannar kvar i närområdet. Det finns röda och gröna kommuner.
Kungälv är ingen mottagarkommun. Verksamheten Välkomsten är fortfarande
öppen och tre elever är på väg in. De skrivs in direkt på IM.
Lilla Edet
Kommunen har en 16-åring och köper plats av Trollhättan, som i sin tur bara
har tre elever. De kan gå vissa kurser tillsammans.
Alingsås
Kommunen har mobiliserat och förberett, men är en röd kommun.
Civilsamhället har lockat dit personer. Totalt är det 150 personer och sju är på
väg in på IM. De kan gå på gymnasiet eller på IM. Deras gymnasium är bara två
år så det finns skillnader. De kanske i stället vill arbeta då många vill tillbaka
till Ukraina. Man konstaterar att det inte går att använda tidigare lösningar.
Stenungsund
Där finns 13 elever och Välkomsten kartlägger. Vill de så är de välkomna till IM
med varianter på Nösnäsgymnasiet.
Härryda
Har tagit emot tre på IM. Det finns en hög beredskap men få individer
kommer. Hindås camping, där en del bor, vill utöka sitt wifi för att eleverna ska
kunna delta i distansstudier.
Öckerö
Har ingen i gymnasieåldern men i tidigare åldrar.
-Hur ser skolornas planering ut inför partiernas medverkan inför
valet?
Mölndal erbjuder en dag för alla partier i riksdag, region eller kommun. Det är
de formella partierna som bjuds in. Det går att säga nej till dem som står
utanför. Öckerö kommer inte ha en paneldebatt utan bara ett bord. Göteborg,
Skånegatan har ordnat för detta under våren. Till hösten är det skolval. Lerum
har lärarledd debatt med eleverna. Bokbord och val till hösten. Stenungsund
har lagt mycket krut på partierna som ingår i kommunfullmäktige för att få upp
intresset för valet. Då får man inte stoppa aktiviteterna för att det kan gå åt
skogen. Säkra upp i stället.
Sekreterare Margaretha Allen, GR
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Gemensamt möte med Gruppen för fristående
gymnasieskolor
1. 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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2. Resultatet av preliminärantagningen
Sabina Svahn GR, medverkade
-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.
3. Exempel från Donnergymnasiet - heltidsmentorer
Pernilla Liljeberg
Punkten stryks då Pernilla är frånvarande.

4. Höstens mötestider
Förslag kommer att mailas ut.
Mötet avslutas.
Sekreterare, Frida Holmgren GR
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Inbjudna till dagens möte
Deltog i mötet

Helene Petersson, Ale
Dennis Pavlovic, Alingsås
Maria Wolfhagen, Gymnasieområde Centrum, Göteborg
Jan Tinnberg, Gymnasieområde Skånegatan, Göteborg
Sarah Males, Gymnasieområde Lindholmen, Göteborg
Camilla Ahlin, Härryda
Cindia Escalante Mattsson, Kungsbacka
Amela Filipovic, Kungälv
Göran Careborg, Lerum (tf ordförande)
Leif Gardtman/Teres Linchausen, Lilla Edet
Lena Almqvist, Partille
Niclas Brattefors, Stenungsund
Stefan Carmesund, Öckerö
Margaretha Allen, GR (sekreterare)
Frida Holmgren, GR (bitr. sekreterare)
Gunilla Rooke, Skolverket medverkande
Sabina Svahn, GR medverkande
Ej närvarande

Lena Hellsten, Mölndal
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