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Anteckningar från Gymnasienätverket
Medverkande
Helene Petersson, Ale
Dennis Pavlovic, Alingsås
Maria Wolfhagen, Gymnasieområde Centrum, Göteborg
Jan Tinnberg, Gymnasieområde Skånegatan, Göteborg
Sarah Males, Gymnasieområde Lindholmen, Göteborg
Camilla Ahlin, Härryda
Amela Filipovic, Kungälv
Göran Careborg, Lerum (tf ordförande)
Teres Linchausen, Lilla Edet
Lena Hellsten, Mölndal
Lena Almqvist, Partille
Niclas Brattefors, Stenungsund
Stefan Carmesund, Öckerö
Margaretha Allen, GR (sekreterare)
Frida Holmgren, GR (bitr. sekreterare)
Johanna Redelius, GR medverkande
Sabina Svahn, GR medverkande

Ej medverkande
Amra Salihovic, Kungsbacka

1. Ordförande hälsar välkommen
Dagens ordförande Göran Careborg hälsade gruppen välkommen. En ordinarie
ordförande saknas fortfarande och Göran ansvarar tills vidare. Det är angeläget
att nätverket inom kort får en ordförande från Utbildningschefsnätverket.
ERFARENHETSUTBYTE

2. Laget runt om läget på skolorna utifrån Covid -19, genomförda Öppet
hus och annat aktuellt
Laget runt där deltagarna fick berätta om hur läget sett ut i kommunerna.
Många vittnar om stor sjukfrånvaro i början av året, både bland personal och
elever. Erfarenheter kring Öppet hus är att det har gett större genomslag när
det genomförts fysiskt än digitalt. Men motsatsen fanns också med dubbelt så
många besökare digital som på plats. Möjligen passar fysiska möten bättre på
yrkesprogrammen. Det fanns även exempel på lärare som kunnat genomföra
lektioner hemifrån med eleverna i skolan. Turligt nog genomfördes många
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fysiska Öppna hus under höstens ”öppna fönster”. Några har fått kännedom
om att vissa fristående skolor anordnar något som liknar Öppet hus under april
månad, vilket går emot den frivilliga rekommendation som Gymnasienätverket
och FRIST-gruppen har gjort. Kan fråga ställas till FRIST-gruppen angående
detta? Margaretha informerade om att skolorna har rätt att kontakta de elever
som i preliminärantagningen preliminärt fått erbjuden plats. Fråga ställdes
från gruppen om hur skolan ska hantera förfrågningar när enskild elev vill
komma och besöka en skola. Enligt samverkansavtalet är det tillåtet att hantera
eventuella besök individuellt men det får ej marknadsföras eller erbjudas som
ett Öppet hus.
Grunden ska vara närundervisning framöver. Man ser på sina håll över
möjligheterna att tillämpa digitala metoder framöver exempelvis för
utvecklingssamtal som har visat sig lämpade för distansgenomförande.
Mölndal vill förlänga möjligheten att kunna bedriva undervisning på distans
om så är nödvändigt, exempelvis om en lärare har symtom men kan arbeta
hemifrån. Göteborg har ansökt hos Skolinspektionen om att få genomföra
fjärrundervisning i större utsträckning än vad som är möjligt idag, men har fått
avslag. Det skulle vara bra om fler ansöker och om någon får tillstånd kan det
användas av fler. Kanske skulle en sådan verksamhet kunna rymmas under
Gemensamma gymnasiet.
En lättnad är att kravet på smittspårning har tagits bort. Det kommunala
aktivitetsansvaret i Ale har uppmärksammat att elever skrivs ut med
kommentaren ”post covid”. Medskick till andra gjordes om att hålla span på
detta framöver.
INFORMATION FRÅN GR OCH ANDRA

3. Aktuellt kring planering och dimensionering
Margaretha Allen GR, medverkar
-Rapport om gymnasialt utbud i Göteborgsregionen 2021
Rapporten är klar 11 februari. Margaretha ger en kort översikt av rapporten.
Den kommer att skickas ut så snart som den finns tillgänglig för att underlätta
planering och dimensionering inför 2023. Margaretha kan maila över ett urval
av programbilder till den som så önskar. Meddela i så fall för vilka program.
-Lagrådsremiss om planering och dimensionering.
Förslagen i den lagrådsremiss som har lämnats som ett resultat av utredningen
Gemensamt ansvar presenterades. Enligt förslaget ska arbetsmarknadens
behov vägas in vid planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Krav
föreslås ställas på att minst tre kommuner samverkar genom avtal för att
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erbjuda ett ändamålsenligt utbud. Informationen till sökande ska förbättras
när det gäller hur man presenterar olika utbildningar, till exempel hur man
benämner en viss utbildning och vart den leder. Lagen om ändring i skollagen
ska träda i kraft den 1 juli 2023 om förslaget går igenom. Lagen ska tillämpas
på utbildning som inleds hösten 2025. Mycket i förslaget påminner om den
modell som Göteborgsregionen har haft under många år.
-Revidering av befintliga samverkansavtal för gymnasieskola och
gymnasiesärskola
Arbetet med revideringen har kommit långt tack vare många intressenters
inspel. Nu finns utkast som kommer att skickas till utbildningscheferna på
fredag. Kopia kommer att skickas till Gymnasienätverket samtidigt. Eventuella
synpunkter ska skickas till GR senast 23 februari. Två nyheter finns i avtalet.
Den ena handlar om förslag till rutin vid inflyttande elev till GR. Den andra är
ett förtydligande om att kostnader för extra anpassningar och särskilt stöd ska
ingå i interkommunal ersättning. I mycket få fall och vid synnerliga skäl kan
kommuner komma överens om extra IKE. Begreppen grundbelopp och
tilläggsbelopp ska inte användas mellan kommuner.
Gymnasienätverket påtalade vikten av att Gymnasieekonomnätverket
informeras om en sådan förändring och att anvisningarna för framtagning av
den regionala IKEn tydliggör detta. Det kan innebära att nivån på IKE ökar
något och det behöver i så fall tydliggöras.

4. Övriga frågor
Hantering av NIU-avtal, frågan lyft av Partille
Lena önskar inspel från gruppen i hur man hanterar NIU-ansökningar
beroende på om utbildningen finns inom samverkansavtalet eller ej.
Vårdnadshavare vet ofta inte skillnaden på exempelvis NIU och LIU. Partille
har endast avtal med Jönköping om hockeymålvakt som har få platser i GR. Ale
och Alingsås hanterar frågan på samma sätt som Partille. Alingsås har avtal om
orientering utanför GR. I Lerum och Lilla Edet är detta inte en stor fråga.
Stenungsund påpekade att klubbarna ”headhuntar” elever. Kommunen har
avtal med Jönköping om mountain bike och ishockey samt avtal med
Uddevalla då det finns elever som bor på gränsen. I Göteborg finns Sveriges
största idrottsgymnasium med flest platser och många idrotter. Många delar
synen att om NIU-utbildningen finns inom GR så är det den som gäller, men i
praktiken kan det ibland vara svårt då specifika idrottsklubbar ibland driver på.
Ofta med hjälp av resursstarka vårdnadshavare. Det skulle vara bra med
samsyn kommunerna emellan.
Skolverket har gjort en översyn av NIU, LIU och RIG, vilket har lett till färre
platser och ett högre tryck på dessa.
Margaretha spelade in att avtal om NIU inte sluts för enskild elev utan för den
idrottsinriktning som finns hos huvudmannen.
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I samband med denna fråga lyfte Kungälv att kommunen Tidaholm offensivt
rekryterar elever från GR.

5. Inspel till nästa möte 21 april – delvis med FRIST-gruppen
• Önskemål att lyfta samtal om Introduktionsprogrammen.
• Diskussion om arrangemang av Öppet hus.
• Eventuellt även något om läget kring ämnesbetyg.
Den som har ytterligare önskemål inför mötet med FRIST den 21 april lämnar
dessa till Göran.

6. Elevernas val till gymnasieskolan
Sabina Svahn GR, medverkar
Sabina presenterade sökandestatistiken för 2022 års första ansökning. Fler
grundskoleelever som sökt än föregående år. En ny gymnasieskola har
tillkommit, men antalet utbildningsplatser har ändå minskat sedan föregående
år, vilket resulterar i ett högre söktryck. Detta behöver huvudmännen ha koll
på.
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.
Under våren väntas fler sökande 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. Se även bilder som bifogas med anteckningarna.
Ny elevsida har lanserats med hittills gott resultat; förbättrad stabilitet,
tillgänglighetsanpassad, förbättrat utseende med mera.
För 2022 finns förslag på att tidplanen för antagning senareläggas liksom
föregående år. I uppföljning av senareläggningen 2021 har man sett flera
positiva effekter såsom att fler lovskolebetyg har 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.
Inspel lämnades från några i gruppen om att man inte vill ha en
senareläggning framöver. Sabina påtalade vikten av att deltagarna i så fall lyfter
synpunkter till sina utbildningschefer, vilka är de som kommit med
önskemålet. Beslut om eventuell förändring av tidplan fattas av
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Utbildningschefsnätverket den 10 februari. Sabina redogör för effekter och
vilka insatser som behöver göras vid ett beslut om ersättande tidsplan.
Margaretha frågar om gruppen skulle vara intresserad av att driva frågan om
senarelagd betygsrapportering till UHR, men det var inget som önskades i
nuläget. Det framfördes en farhåga för att uppskjutna deadlines har en tendens
att bli normaliserade och att då måste de skjutas upp ännu mer.
Fråga ställdes av Partille om överlämningsinformation. Sabina informerade om
att det genomförs ett pilotprojekt i Göteborg gällande hantering av
övergångsinformation med hjälp av antagningssystemet. Kommunerna har
idag olika överlämningsblanketter men efter piloten är förhoppningen att
skapa en gemensam rutin.
Fråga ställdes av Lilla Edet om Introduktionsprogrammen som önskar sökbara
platser i Göteborgsregionen. Eleverna har svårt att hitta sådan. Sabina tar med
sig inspelet och undersöker hur det ser ut.

7. Senaste nytt om Gymnasiedagarna
Johanna Redelius GR, medverkar.
Johanna presenterade nuvarande status gällande Gymnasiedagarnas
genomförande. Det finns delade upplevelser om arrangemanget 2021.
Det var svårt att möta en stor förväntan vid ett digitalt arrangemang.
Sedan december har GR träffat flera grupper och nätverk. I Stockholm håller
man fast vid digital mässa medan Malmö väntas genomföra fysisk mässa.
Den 4 februari diskuterades genomförande, format, arrangemang, säkerhet etc.
i UC. GR har undersökt samarbetet och arrangörskapet med Svenska mässan.
År 2022 kommer en fysisk mässa för årskurs 9, med fokus på gymnasieskolor,
att genomföras i form av ett arrangemang av Svenska mässan men med
kravställare från GR. Säkerheten kommer att höjas en nivå sedan senaste
gången Gymnasiedagarna genomfördes på Svenska mässan (2019). Det medför
en mindre tillkommande kostnad för att täcka kostnad för säkerheten.
Troligtvis hamnar den kostnaden kring 8 000 kr.
Inspel:
Viktigt att det på längre sikt sätts igång ett arbete där finansieringsfrågor
diskuteras. Vilket ansvar för finansieringen ska grundskolorna ta exempelvis?
Fråga om Future skills, vad händer med det? Johanna betonade att frågorna
absolut ska arbetas med men i och med den planeringshorisont vi står inför
2022 kommer det inte vara en del av mässan.
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Fråga om tiden för genomförandet, hur många dagar ska mässan pågå? Svaret
var att eftersom årskurs 9 omfattar en stor elevvolym kommer det behöva styra
antal dagar och tider, men detta kommer man att räkna på.
Under mars månad kommer det formella beslutet att fattas av
Utbildningschefsnätverket. En preliminär bokning på Svenska mässan ligger
under vecka 45.
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 att
vidareutvecklas.
Margaretha påminde om att samverkansavtalen anger att gemensamma
regionala aktiviteter kring information, vägledning och marknadsföring ska
genomföras.

Antecknat av
Margaretha Allen (sekreterare)
Frida Holmgren (bitr. sekreterare)

6 (6)

