
 

Gymnasienätverk Utbildning Skaraborg 
 
Plats: Katedralskolan, Skara 
Tid: 14 september kl.09.00-12.00 
Deltagare: Harald Lundqvist, Bengt Stenhammar, Marie-Louise Brage, Bernt- Ove Brodin, 
Daniel Larsson, Torbjörn Karlsson, Magnus Thilén och Petra Björk 
 

Dagordning och minnesanteckningar  
 

1. Välkommen och presentation 

2. Laget runt 

- Genomgång från alla deltagare om vad som pågår på hemmaplan. 
 

3. Öppet hus, årets datum:  
- Skara 29 nov 
- Falköping 7 nov 
- Vara 4 dec 
- Lidköping 14 nov 
- Skövde 21 nov 
- Tidaholm 22 nov  
- Mariestad 10 nov 

 

4. Nätverksdag 2019 under rubriken: Kvalitet i undervisningen 
 

Måndag v. 48, den 25 november 2019 kl.09.00-15.00. Dagen genomförs på alla 
gymnasieskolor. Inga extra kostnader och inga fakturor emellan skolorna. Gy sär:s 
personal hålls ihop på en skola, likadant med IM:s personal. Övrig personal kommer att 
fördelas utifrån ämne eller program på de olika skolorna.  
 
Följande frågor tas med hem, diskuteras och återkopplas på nästa träff: 

- Vad är syftet?  

- Ämnesfokus eller programfokus? Ämnes fokus väljs? 

- Följande ämnen ingår: 
Svenska, engelska, matematik, SVA, Samhällsvetenskapliga ämnen, Naturvetenskapliga 
ämnen, idrott, beteendevetenskapliga ämnen, karaktärsämnen, ekonomiämnen, teknik-
data ämnen, estetiska ämnen, moderna språk. Har vi missat något? 

- Kan vi koppla förstelärarna så att de får ett uppdrag denna dag? 

- Ska friskolorna bjudas in? Detta får bli en fråga till skolchefsgruppen.  Vår 
rekommendation är dock att de inte bjuds in denna gång. Vi ser svårigheter med att få all 
logistik att fungera och vill säkerhetsställa kvalitén, kan bli svårt med ytterligare 
deltagare. 

- Vilka personalgrupper ska delta: lärare, SYV, elevhälsa, rektorer, specialpedagog, KA, 
elevassistenter, resurspersonal, bibliotek? 

- Hur stor kan en diskussion/arbetsgrupp vara? 

- All personal bidrar med 2 exempel: 
1. Hur möter vi eleverna utifrån deras förutsättningar?(Även högpresterande) 
2. Ett exempel på hur ni arbetar med digitalisering?  

im:s


 

5. Övriga frågor: 
 

IM 
- Frågan flyttas med till nästa möte. 

 
APL 
- Hur lägger vi ut APL för att underlätta vår verksamhet? Hela veckor eller vissa dagar, 

olika skolor har olika lösningar. APL koordinator lyfts? En bra resurs men den ska 
finansieras. 

 

Dataavtal 
- Diskussion kring hur våra avtal ser ut och om de följer senaste regelverk. 

Tidaholm har reviderat sitt utifrån nya direktiv och kommer att delge oss övriga 
via mail. 
 

Garanterad undervisningstid 
- Ger vi eleverna den garanterade undervisningstiden? Överutlägg? Rymmer vi detta i ord. 

schemautlägg? Ska vi ta bort allt schemabrytande? Skolinspektionen ger signaler kring 

detta: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/.-garanterad-
undervisningstid-i-gymnasieskolan/  
 Alla har som uppdrag att uppdatera sig på detta till nästa gång vi träffas. 
 

6. Nästa möte:   
- 23 november kl.08.30, Kavelbro 
- 8 februari kl.08.30, Mariestad 

 
 
Minnesanteckningar förda av: Petra Björk 
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