
Möte med gymnasienätverket 2018-02-09 
 
Plats: Ållebergsgymnasiet, Falköping, 08.30-12.00 
 
1. Välkommen och presentation 
 
 
2. Laget runt  
Det sedvanliga varvet avverkades med korta rapporter om det aktuella läget på varje skola. 
Rekrytering, antagningsstatistik samt mentorskap var några gemensamma beröringspunkter. 
 
 
3. Frida: ”Aktuellt från Antagningskansliet” 
Frågor till Frida från senaste mötet: 
a) Sena uppdatering vilket medför fel i Extens. (Utgår) 
b) Elever som är antagna på flera skolor (i och utanför vårt område) 
-Samverkan med och påtryckning på andra kanslier sker för ökad effektivitet och samverkan 
men olika hanteriing kommer att gälla tills vidare. 
c) Eleverna kan i sin webansökan ange val av sportprofil för att slippa blanketthantering. 
-Möjligheten finns att ange detta. 
 
På gång... 
-Förberedelser inför sommarens antagning pågår, bland annat genom personalförstärkningar. 
Under sommarperioden är det dubbel bemanning på "Fridas tjänst" och däreftfer går Frida 
över till en mer kommunikativ tjänst. 
 
-GDP medför ett stort arbete även på Antagningskansliet. 
Förfaringssättet kring ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd stäms av med Skolverket. 
Inom Skaraborgsregionen är förhållningssättet olika. 
 
Bemanning på Antagningskansliet: 
Mats Eliasson 100% 
Helene Eriksson 25% gysär 
Frida Jolsgaard, antagning/IKE, 80% 
Ny tjänst, antagning, 90% 
 
-Skolledarkonferensen i Vara den 4/4 är mitt i planeringsstadiet och inom kort kommer 
anmälan att öppnas på "Utbildningskaraborg.se". 
 
-Samverkansavtalet önskar ett förtydligande kring IM. Detta förtydligande 
tillfogas i form av bilaga 1. 
 
-"Dispens i engelska": Ett tydligare underlag för beslut ska tas fram med hjälp av 
Antagningskansliet. 
 
-"Möte med friskolorna": Då elever byter skola/kommun ska detta alltid föregås av en kopia 
på blanketten som tydliggör studieavbrottet. "Ingen blankett-ingen inskrivning" 
 
Nätverksdag framför Länsstudiedag förespråkas av gruppen som helhet. 
 



 
4. Beslut kring ”Länsstudiedag” eller ”Nätverksdag” i framtiden? 
Gruppen beslutade att det blir Nätverksdagar framöver. 
Däremot går inte första Nätverksdagen av stapeln förrän lå19/20 vilket innebär att     lå18/19 
är ett år som skolorna själva hanterar. 
 
Gruppen rekommenderar skolchefsgruppen att fastställa nästa Nätverksdag till måndagen den 
25/11-2019 och att v.48 (måndag) är den årligen återkommande tidpunkten. Detta medför 
även att uppdraget att vara arrangör fördelas mellan de samverkande kommunerna 
(ämne/program) så att ingen behöver ansvara för hela utbudet på en gång. Beslut om vem som 
arrangerar vad, fattas vid gruppens första möte lå18/19, fredagen den 14/9 kl.08.30-12.00 i 
Lidköping (DLG). 
 
5. Mötesdatum för ht-18 fastställs 
Fredagen den 14/9 kl.08.30-12.00 i Lidköping (DLG) 
-Nätverksdagen 2019, förslag på orter och program/ämnen 
 
 
6.  Gruppens synpunkter på nedanstående: Kompletteringar, lägg till, dra ifrån?                                                                                                                                 
”Den 15 mars ska kommunchefsgruppen återkomma till styrelsen med rutin för återrapportering till elevens 
hemkommun med studieresultaten. Denna rutin kan skapas genom blanketten Rutin för köp av gymnasieplats 
samt en tillhörande checklista.” 
 
Blanketten finns här: https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/blanketter/ 
-Första punkten kan utgå om man istället kompletterar punkt 2 med..."omfattande frånvaro, 
sjukskrivning eller liknande som påverkar utbildningens slutförande" 
 
 
7. Elevpeng (Fortsatt bordlagd) 
 
 
8. Samordning kring IT-ärenden (Fortsatt bordlagd) 
 
 
9. Skolverkets nya regelverk kring nationella prov.  
Hur tänker resp. skola förhålla sig till direktiven? 
De frivilliga proven tas bort från samtliga kommuner med vissa undantag för innevarande 
vårtermin och i vissa ämnen. 
 
 
10. Mentorskap; ”särskilda mentorer” 
Konceptet prövas redan och kommer att prövas i större utsträckning inom samverkansområdet 
under ht-18. 
 
 
11. Övriga frågor 
Nästa möte: Fredagen den 27/4, kl.08.30 i Tibro (Fågelvik) 
 
Vid pennan 
/Torbjörn Karlson 

https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/blanketter/

