
 

 

 

Protokoll för IM-nätverket 211203 
 

1. Närvaro/deltagarlista  
  
Anna Dahlson, Maria Bring, Jonas Wåhlberg, Frida Jolsgård, Daniel Ekman, Anne-
Cathrine Gunnerek, Susanne Schiller-Harvey, Malin Olsson, Fredrik Lindström, 
Camilla Lindberg, Annelie Alm, Harald Lundqvist, Maria Appelgren  
  
Jonas justerar anteckningarna och skickar till Utbildning Skaraborg för publicering  
  
  

2. Föregående protokoll  
  
Jonas drar igenom  

  
3. Projekt Kraftsamling - Fullföljda studier  

  
Camilla Lindberg presenterar analys och planering inför fortsatt arbete och en 
återkoppling från vårens dialogmöten. Info om de 51 olika utvecklingsarbeten som 
pågår i kommunen finns på Utbildning Skaraborgs hemsida.  
  
Kraftsamling Fullföljda studier - fokus på långsiktighet där prioriterad inriktning är 
Psykisk hälsa/Föräldrar som resurs/Läsning och språkutveckling/Motivation och 
framtidstro. Mer info finns på Utbildning Skaraborgs hemsida och Camilla skickar 
presentationen till Jonas som lägger upp den i Teams.  
  
Om målet är att minska antalet elever på IM så bör insatserna komma tidigt i elevens 
skolgång.  
  
Hur kan målen på IM göras mätbara?  

  
4. Uppföljning med skolcheferna kring uppdraget  

  
Annelie Alm, Maria Appelgren och Harald Lundqvist följer upp det dokument som 
nätverket tidigare sammanställt angående elever som inte når målen. Jonas ger en 
övergripande dragning kring de sammanfattande punkter som nätverket anser är 
viktiga.  
  
Frågan från skolcheferna kring hur organisation för att få fram fler på IMV/IMY 
skulle kunna se ut lämnas obesvarad tillsvidare. Istället kanske frågan behöver bollas 
vidare till gymnasienätverket.  
  
Likvärdighet mellan kommuner med egen gymnasieskola och kommuner som köper 
platser haltar men även kommuner med högt söktryck på egna nationella program har 
svårt att få fram platser till elever på IMV/IMY.   
  
Ett förslag är att egna skolor för IMV/IMY med egna lärare ska finnas och då krävs 
beslut på högre nivå än i IM-nätverket. IM-nätverket behöver äska behovet så att det 
blir synligt. Samordning, och en gemensam begreppsuppfattning, mellan olika nätverk 
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är tvunget för att få till en lösning.  
  
Vi lyfter eleverna som går på IMA som en särskilt utmanande grupp där det krävs 
stort fokus på individuella lösningar.  

  
5. Projekt Överlämning  

  
Camilla Stensson presenterar Projektet Överlämning av kunskapsutveckling och vill 
tillsammans med nätverket diskutera juridiken kring detta samt de matriser som tagits 
fram för överlämning.   
  
Följande frågor önskar Camilla få svar på innan den 14 januari då förslaget ska 
presenteras för att få till ett beslut av implementering av framtagen modell i 
Skaraborg. Inom parentes står projektarbetsgruppens förslag.  
* Kan skriftligt omdöme från grundskolan användas som underlag vid betygssättning 
på vårt IM? (Ja) Utgångspunkten är att täppa till de luckor som inte är godkända 
utifrån det skriftliga omdömet men där betygssättande lärare bedömer elevens aktuella 
kunskaper utifrån tillgänglig information.  
* Hur länge är en skriftlig bedömning aktuell? (Under första läsåret på IM) Ska vara 
aktuell information.  
  
Sittande möte säger ja till fråga 1 och stryker fråga 2. Camilla återkopplar kring 
formuleringar längre fram.  
  

  
6. Utvärderingar  

  
Nätverksträff 25 nov  
Tack till Anna som styrde upp med Skolverket. Utmaningen att erbjuda 
gymnasiekurser till IMA-elever och utmaningen att få de eleverna att vilja läsa gy-
kurserna. Når alla elever upp till 23-timmar undervisningstid eller läser de flesta med 
minskad undervisningstid. Hur hanteras elevernas godkända kurser i förhållande till 
schema på nationellt program - vad händer med flexibiliteten på de nationella 
programmen?   
  
Vi kan konstatera att vi tyckte det var informativt och gärna ser mer av denna typ av 
föreläsningar.  
  
Planering K-dag 29 nov  
Ca 80 inloggade under dagen och den stora vinsten är att få träffas och diskutera. 
Behovet att mötas är stort då vi är relativt få på varje enhet.  
  
Vi beslutar att måndag v.48 blir vår stående dag då vi kan mötas.  

  
7. Utbildning Skaraborg - info  

  
Rapporten ligger på hemsidan.  

  
8. Datum för vårens möten  

  
Fredagar kl 13-15, förhoppningsvis på plats   
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4/2 Falköping  
8/4 Karlsborg  
3/6 Mariestad  

  
9. Övriga frågor  

  

  
10. Avslutning  

 


