
 

 

 

Protokoll för IM-nätverket 220902 Falköping 
 

1. Närvaro/deltagarlista  
  
Maria Bring, Jonas Wåhlberg, Harald Lundqvist, Frida Jolsgård, Fredrik Lindström, 
Petra Björk, Maria Lundin, Susanne Harvey-Schiller, Daniel Ekman, Malin Olsson  
  
Jonas justerar anteckningarna och skickar till Utbildning Skaraborg för publicering  
  
  

2. Föregående protokoll  
  
Jonas drar igenom  

  
3. Avstämning uppstart   

  
Falköping - tre tjänster färre än i juni men fler mottagna elever, ca 150 elever på IM 
varav 30 på IMS och 30 på IMY resterande på IMV. Ytterligare omstrukturering 
kommer ske framöver när lokaler ses över.  
Skara - 93 elever varav 22 st läser på IMS och en stor del på IMV. Ett 
försteläraruppdrag som ska förmedla kunskapen om IM till de nationella program där 
det går elever på IMY och IMV.  
Töreboda - fler elever på IMA än IMS, sammanlagt 25 elever. Lokaler kommer att ses 
över under året.  
Tibro - övervägande elever som haft problematisk skolgång under grundskolan med 
hög personaltäthet. Lokaler kommer bytas under året. 23 elever totalt.  
Karlsborg - 9 elever totalt, tre på IMS och resten på IMA. Alla samläser med vux.  
Vara - många går på IMA. IMV och IMY har varit framgångsrikt genom att ha tidiga 
avstämningssamtal med eleverna för att se så att schemat och studieplanen funkar.  
Lidköping - flertalet elever som är behöriga men som inte kommer in på det program 
de vill hamnar på IM under synnerliga skäl. 25 på IMY, 10 på IMV, 90 på IMA och på 
20 på IMS. Jobbat mycket med överlämningar till mottagande skolor.  
  
Spinoffdiskussion om vinsten av att hitta sammanhang för eleverna att bryta det 
sociala spelet och de tagna rollerna. En möjlig väg är för IM att samläsa med vux.  

  
4. K-dagen 28/11  

  
Planering är utskickad av Jonas till rektorerna i nätverket.  
  
0900-0930  Samling och fika  
0930-1100 Föreläsning Motivation och framgångsfaktorer  
1100-1200 Föreläsning eller gruppdiskussioner utifrån förbestämda frågeställningar  
1200-1300 Lunch i ämnesgrupper  
1300-1500 Gruppdiskussion i ämnesgrupper samt ev diskussion om LGR22  
  
Vi diskuterar på vilket sätt förmiddagens föreläsning ska gå till. Ska det vara flippat 
klassrum eller ska det vara traditionell föreläsning? Ska vi ha 



 1 

bikupor/smågruppsdiskussioner korta eller långa/annat alternativ?  
  
5-6 pers per ämnesgrupp  
  
Utvärdering sker på hemmaplan utifrån förbestämda frågor.  
  
Frida fixar ett gemensamt dokument på Teams som alla kan fylla i. Deadline ifyllt 
vecka 36.  

  
5. Uppdatering av uppdragsbeskrivningen  

  
Jonas haffar Harald och återkopplar på nästa möte.  

6. Övriga frågor  
  
Harald och Frida informerar.  

7. Nästkommande möte  
  
Fredagar 1030-1200  

21/10  
9/12  

8. Avslutning  
 


