
 

 

 

Protokoll för IM-nätverket 221021 Vara 
 

1. Närvaro/deltagarlista  
  
Anne-Cathrine Gunnerek, Jonas Wåhlberg, Harald Lundqvist, Fredrik Lindström, 
Petra Björk, Maria Lundin, Susanne Harvey-Schiller, Daniel Ekman, Malin Olsson, 
Maria Bring, Ingemar Johansson, Awaz Karim, Sara Holm  
  
Jonas justerar anteckningarna och skickar till Utbildning Skaraborg för publicering  
  
  

2. Föregående protokoll  
  
Jonas drar igenom  

  
3. K-dagen 28/11  

  
Planering är utskickad av Jonas till rektorerna i nätverket.  
  
0845-0930 Mingel och fika  
0930-1200 Föreläsning och gruppdiskussioner med Susanne Sandgren och Lina Häger  
1200-1300 Lunch  
1300-1500 Gruppdiskussioner ämnesvis  
  
Anmälningarna har inkommit och Daniel påminner om eventuell specialkost.   
  
Mer detaljerad info från Susanne Sandgren delas ut på Teams till respektive rektor av 
Maria Lundin.  
  
Senast vecka 43 skall kompletteringar till deltagarlistan vara gjorda.  

  

4. Uppdatering av uppdragsbeskrivningen  
  
Just nu pågår många kringprocesser som ev kommer att kunna påverka i framtiden 
men de enklare justeringarna med datum etc kan göras nu.  

5. Övriga frågor  
  
Jonas - mötestider. Förslag på att ha två längre möten på plats och ett kortare möte via 
Teams.   
  
Sara - information om IMProve, nu är projektet i slutfas och det handlar om 
överlämningar. Skövde, Lidköping och Mariestad är utvalda att få sina projektresultat 
redovisade på en spridningskonferens den 29 november. ESF-projekt är numera 
digitaliserade och timredovisning kommer därmed att gå lättare i framtiden.  
  
Utmaningar inför framtiden - ungdomar med låg språknivå, hur påvisa progressionen 
utan att det känns kört. Didaktiska och pedagogiska utmaningar. Ett verktyg kan vara 
IntensivSvenska som både Malmö och Katrineholm jobbat med, Skövde är ev på väg 
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in i ett sådant projekt.  
  
Önskemål om att få input externt om hur man som ledare för IM kunna utveckla den 
egna kompetensen och samtidigt utöka den samlade kompetensen inom gruppen. 
Något liknande ett coachprojekt för IM-rektorer, Sara tar med sig önskemålet.  
  
Hur tolkas "att erbjuda ett IM-program"? Gruppen kommer fram till att vi via 
samverkan erbjuder de lagstadgade IM-program som Skolverket kräver.   
  
Frågan kring platser på IMV och IMY lyfts och frustrationen över att det är få sökbara 
platser för de mindre kommunerna utan egna gymnasieskolor men även att platserna 
är för få för att täcka behovet i de större kommunerna med egna gymnasieskolor. 
Hybridlösning mellan IM och Vux vore önskvärt.  
  
Hur kommer strukturen för IM att se ut i Skaraborg i framtiden? 
Dimensioneringsfrågan med start 2025, var finns IM då?  

6. Nästkommande möte  
  
Fredag 1030-1200  

9/12 Teamsmöte  
  
Presidiet tar fram datum för våren.  
Möten på plats kommer att ske 900-1200 vid två tillfällen under vårterminen  
Möten digitalt kommer att ske 1030-1200 vid ett tillfälle under vårterminen  

7. Avslutning  
 


