
  
 

 
  
 

Protokoll nätverksträff IM-rektorer, 11/3 -19 
Närvarande: Tibro (Sara), Karlsborg (Maria), Tidaholm (Johan), Vara (Johan, Harald), 

Falköping (Jonas, Susanne, Katrin), Gullspång (Lisa, Maria, Maria), Skövde (Jörgen, 

Annki, xx), Töreboda (Marie), Skara (Petra, Eva, Carina) 

 

Mötesplats: Gullspång 

 

Frida Jolsgård, UtbildningSkaraborg 

Antagningskansliet är i behov av att uppdatera informationen kring IM programmen 

på www.utbildningskaraborg.se  

• Vilka introduktionsprogram erbjuder varje kommun? (bifogar förra årets 

Excel som ni kan ändra i och skicka tillbaka till mig) 

• Vilka programinriktningar finns inom IMY och IMV i varje kommun? 

• ”Plan för utbildning på introduktionsprogram” (för kommande läsår) ska 

finnas för varje kommun. Önskar att denna ska finnas på hemsidan innan 

den 1 april. Skicka in planen till utbildning@skaraborg.se. 

• Vem i kommunen kan vi hänvisa till när det ska skrivas ett avtal för enskild 

elev, både gällande IMV och IMY.  

 

Vi upplevde att det var svårt att svara på frågorna på rak arm då svaret på vissa frågor 

inte var spikade ännu och därför kommer varje enhet att själv fylla i det bifogade 

excellarket.  

 

Vad gäller frågan om vem som ska svara på frågor angående gymnasievalet under 

sommaren enades vi om att alla ungdomar får vänta till v.32 då det finns personal på 

plats på samtliga skolor. Detta behöver tydligt kommuniceras av 

UtbildningSkaraborg på deras hemsida. 

 

 

Spinoff på Fridas frågor 

Vi diskuterade vidare på spåret med gymnasievalen och då vilka kommuner som 

erbjuder sökbara platser till IMV. Ingen av de närvarande kommunerna kommer att 

erbjuda gruppintag till IMV utan endast individuella intag. 

 

Ev kommer Tibro att kunna erbjuda 10-15 sökbara platser på IMV (fordon) men 

mer info kommer när allt är klart. 

 

Marie (Töreboda) informerade om att det finns ett projekt som heter STEG och som 

kommer att hålla yrkesutbildning på lägre nivå med språkstöd. Hon tar reda på mer 

information om vad projektet kommer att innebära. 

 

Vi diskuterade också att det kan finnas viss okunskap hos SYV för elever som ska in 

på VUX och vilka regler som gäller för detta.  

http://www.utbildningskaraborg.se/
mailto:utbildning@skaraborg.se


  
 

 
  
 

 

 

Möte med VUXrektorerna 

VUXrektorerna önskar en träff med IMrektorerna för att diskutera flödet från IM till 

VUX med tanke på de 99:or som slutar på IM. De vill diskutera hur många 

yrkesutbildningsplatser som ev kommer att krävas. 

 

Jonas uppmanade alla att gå igenom sin ”Plan för utbildning” då flera av de planer 

som finns ute blandar ihop begreppen plan för utbildning och individuell studieplan. 

 

Vi beslutade att Johan (Tidaholm), Marie (Töreboda) och Mariete (Tibro) får agera 

länk mellan VUXrektorerna och IMrektorerna då de sitter med i båda grupperna. 

 

 

Tillfälliga gymnasielagen 

Katrin (Falköping) berättade om att hon fått information gällande ”merparten på 

gymnasienivå..” för elever med TUT innebär att mer än 50% av kurserna ska vara på 

gymnasienivå och att de i kombination med detta kan läsa SFI. Detta kan då räknas 

som giltig nivå för att få beslut om fortsatt TUT. Dock svävar MV fortfarande kring 

på vilka grunder de kommer att fatta beslut så vi får invänta ett första beslut för 

vägledning innan vi säkert vet hur vi ska förhålla oss till begreppet ”på 

gymnasienivå”. 

 

 

Länsstudiedagen/Nätverksdagen – brainstorming och utkast 

Skara är värd för den dagen nästa läsår, 25/11 -19, och vi brainstormade utifrån 

följande punkter. 

• Vad ska dagen handla om? 

• Att få möjlighet att dela med sig av övriga erfarenheter. 

 

Rektorer och samordnare delade upp sig i grupper och kom fram till följande förslag. 

 

Samordnare 

• Information om den obligatoriska kartläggningen 

• Yrkespaketen 

• IMV och det krav som finns och hur det praktiskt ska kunna erbjudas 

• 20-årsgränsen på IM/VUX 

• Lärlingsplatser och praktik 

• Studieplanerna, hur ska de se ut och vad ska de innehålla? Likhet i Skaraborg? 

• Studiehandledning 

• TID att få sitta ner och utbyta erfarenheter under dagen 

 

Rektorer 



  
 

 
  
 

• Föreläsning av Anna Liljeström (sammanhållna studievägar), Martin Hugo 

(att motivera elever som tappat lust/förtroende till skola och utbildning) eller 

Kent Hedevåg. 

• Stötta pedagoger på nationella program som möter IM-elever i sina klassrum. 

• Hederskulturer – vilka signaler ska vi i skolan vara uppmärksamma på 

 

Ett första utkast skapat utifrån ovanstående förslag 

➢ Förmiddag – föreläsare Martin Hugo 

➢ Eftermiddag – ”workshop” i olika klassrum, processansvarig Anna Liljeström 

tillsammans med deltagande rektorer 

➢ Eftermiddag – tid för att utbyta erfarenheter 

 

Alla enheter fick i uppdrag att återkomma till Petra (Skara) med idéer om vad de 

olika klassrummen för workshop kan innehålla. 

 

Det är varje enhets representants ansvar att sprida infon, och inbjudan, till berörd 

personal. Berörd personal är rektor, samordnare, lärare och studiehandledare. 

 

 

Samverkan kring IM 

Vi önskar att i framtiden kunna få till en stor sittning med huvudmän, politik och all 

personal för att få till en samverkan på bred front kring IM. För att påvisa den 

komplexitet som IM innebär och för att IM ska ses som IM och inte som enskilda 

IM-program. 

 

 

Samsyn kring in/utskrivning av elever 

Frågan bordläggs till nästa träff. 

 

Frågor till nästa träff 

Sara (SKL) vill tillsammans med projektdeltagare informera angående IMProve 

 

Nästa träff 
Rektor och samordnare är välkomna att delta. 

Skövde, Kavelbro, 21 maj, kl 9-12 

 

 

/Maria Bring 

 


