
Dagordning - Gymnasienätverket Utbildning Skaraborg 
 

Dag: 30/4 2021 

Plats: Teams. Länk ligger i kallelse i Outlook 

 

1. Vidare planering Nätverksdag 29/11. Ska rektorer mötas i en grupp? 
Nätverket är överens om att rektorer möte i en grupp. 

Förslag till innehåll för rektorerna diskuterades: 

- Post-corona-frågor 
- HÖK21 
- Förslag att dela upp dem i olika grupper: 

o IM 
o Gy-sär 
o Yrkesförberedande 
o Högskoleförberedande 

 

Beslut på upplägg tas på första mötet efter sommaren. 

Kommunalförbundet erbjuder sig att hjälpa till med samordningen. 

Ämnesfördelningen per skola står kvar. 

Frida frågar potentiella föreläsare, kostnaderna för de föreslagna föreläsarna är rimliga. 

Innehåll och upplägg på dagen diskuterades. Upplägget justerades, planeringen finns längre ner. 

Dagen planeras fortsatt med ett digitalt upplägg. 

Inga fler ämnesspecifika föreläsningar bokas in. De två centrala föreläsningarna räcker. 

Önskvärt med moderator – vem och hur hanteras efter sommaren. 

Upplägget som det ser ut just nu: 

Schema Nätverksdag 29 november 2021 

 

08.00 Inledning gemensamt 

08.15 Föreläsning (Tomas Andersson) 

09.00 Paus 

09.15 Centralt innehåll, frågeställningar 

                          Ex erfarenheter distansundervisning 

                           Ex nya kurser 

12.00 Lunch 

13.00 Föreläsning (Kairos) 

13.45 Avslutning gemensamt  

14.00 Uppföljning och bearbetning på den egna skolan. Rektor följer upp och jobbar vidare med 

sina arbetslag 



2. Gymnasievalet – omvalsperioden – informationsinsatser samt nuläge 
Antagningen rullar på, nationellt finns viss oro för att få in betygen i tid. Lugnare läge 
i Skaraborg. 
Skuggning – meddela kommunalförbundet om det sker. Ingen ordinarie skuggning 
genomförs, undantag görs i olika utsträckning på t.ex. kvällstid och för elever med 
särskilda behov. Digital skuggning förekommer. 

 

3. Studenten; planering upplägg – nuläge process och opinion 
Sammanfattningsvis så planeras det utifrån förra årets upplägg. Viss oro för 
påtryckningar ifall smittläget ändras. 

 

4. Anpassningar pga pandemi nuläge – planering HT gällande pandemi 
Generellt håller de flesta en avvaktande hållning innan vi vet mer om läget. 
 

5. Vidare synk Öppet Hus. Några datum saknas 
Planerade datum för öppet hus: 
 
Öppet Hus 2021 
Skövde: v. 47 onsdag 24/11 

Lidköping: v. 46 onsdag 17/11 

Mariestad: v. 45 lördag13/11 

Falköping: v. 45 onsdag 10/11 

Vara: v. 47 onsdag 24/11 

Tidaholm: v. 47 måndag 22/11  

Skara: v. 45 torsdag 11/11 

 
6. Framtida mötesdatum 

- Snabbmöte fredag den 28/5 kl. 8.00-8.30 inför student. 
- Kommande ordinarie möten 

o 10 september kl. 8.30-12.00, Skara sekreterare. 
o 12 november kl. 8.30-12.00 Skövde sekreterare. 
o 10 december kl. 8.30-12.00, Tidaholm sekreterare. 

 

7. Laget runt 
Avstämning kring strukturella utökningar av verksamheten kopplat till studieskulden. 
 

8. Skolcheferna 
 
- Studieskulden har lyfts upp till skolcheferna, tas upp i presidiet för vidare 

beredning. 
- Ove lämnar gy-nätverket för vux-nätverket. André blir istället skolchefsnätverkets 

representant i gy-nätverket tillsammans med Hans. 
- Tips: Informationsträff för arbetet med regionala planeringsunderlag  
 

 

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/informationstraff-for-arbetet-med-regionala-planeringsunderlag?fbclid=IwAR3R1GkFQAv2MRkyDOGPT5jxmZu7hI_Ejx5z1GY_R891mQKgBnTHsUs_a68

