
Minnesanteckningar Styrgruppsmöte för SYV-nätverket i Skaraborg 

2021-05-03 

Möte via Teams kl. 8.30-11.30  

Närvarande: Anneli Alm, Ann Bjärnsund, Louise Gidlund, Anna Sandén, Åsa 

Malmgren, Frida Mellström, Emma Davidsson, Petra Eriksson 

Presentationsrunda för Åsa Malmgren som är ny i styrgruppen. Åsa arbetar 50% 

på Vux i Lidköping och 50% på grundskolan i Grästorp. 

 

Uppföljning från arbetsgrupper 

Grundskolan: Hade möte 26/2. 15 personer deltog från olika kommuner. De vill 

ha möten två gånger per termin istället för en. Simon från Svenskt Näringsliv 

deltog. Svårt att få in kvittenser, önskar annat system där man slipper 

kvittenserna. Många elever har gjort sina ansökningar på egen hand, blivit fel på 

individuellt val, t ex valt Spanska steg 3 fast man inte har läst spanska. Kritik 

mot inriktningsval, eleverna ska inte behöva välja inriktning redan år 1, t ex på 

BA och FT. Skolorna bryter mot reglerna. Gymnasiet ser en fördel att ha det så 

och att det har lett till färre omval. 

Gymnasiet: Träffats digitalt. Ca 20 personer och nio skolor deltog. Pratade om 

studieläget. Mycket stöd har satts in för att eleverna ska klara studierna. 

Psykiska ohälsan har ökat pga fjärrundervisningen. Pratade om SSA-planen, 

Anna-Lena Sjölin pratade om Skövdes SSA-plan. Alla kommuner har inte en 

SSA-plan ännu. De tyckte att vårens stora nätverksträffen var bra. Önskar mer 

om Skaraborgsbyrån och mer om antagningen till VUX vid nästa träff. Höstens 

möte planerad i Mariestad den 22/10. 

Vux: Möttes två halvdagar. Många nya förändringar på gång inom VUX. 

Diskussioner kring gymnasieexamen, regelverk, betygskrav, vad innebär alla 

förändringar. En bred målgrupp på VUX. Nytt är att de med störst behov ska 

prioriteras utbildning, vad innebär det, ganska förvirrande. 

Varje kommun har sin egen antagningswebb till VUX och yrkesutbildningar. 

Otydligt hur man söker. Förändringar är på gång. SYV-gymnasiet önskar få mer 

information. KomX, måste formaliseras, mer tydlighet hur det ska fungera. 

Önskan om ett gemensamt ansökningsförfarande. Tips! Falköping har en film om 

hur man söker på antagningswebben. 

 

Info antagningskansliet 

Ansökningar i fri kvot och engelska dispens ska vara hos antagningskansliet 

senast 15 maj. Rektorerna ska ha beviljat eller avslagit dessa ansökningar senast 

31 maj. Sommarlovsbetyg ska vara in senast 28/6 kl. 13.00. Ny upphandling av 

Programkatalogen på gång, frågat SYV vad de tycker, de flesta vill fortsatt ha en 

programkatalog i tryckt form. Unga Skarborgsutvecklare ska under våren 

genomföra en undersökning om vad eleverna tycker i frågan. 

 



Uppdragsbeskrivning SYV 

Avstämning av målen och vad som görs. 

Mål 1: Önskar att få med VUX tydligare här. Eftersom PRAOn blivit annorlunda 

under pandemin har fler personal blivit involverad i yrkesvägledning och 

arbetsmarknadskunskap. Rektor bör leda en grupp för att skapa en SSA-plan, så 

att all personal blir involverad, så att det blir hela skolans ansvar. Kan börja med 

att inventera vad lärarna redan gör.  

Mål 2: Viktigt att SYV/skolan vet förväntningar från branschen och vice versa, 

därför är branschrådet mycket viktigt. Viktigt med handledarutbildning för 

arbetsplatsen, finns digital på Skolverket. Ex. Katedralskolan har gjort en 

checklista till eleverna för vad som förväntas när de går ut på APL. 

Mål 3: Plan för kompetensutveckling har vi inte börjat med. Vad behöver vi 

framåt? Ta med tankar till nästa styrgruppsmöte. SSA-arbetet har kommit olika 

långt i kommunerna. 

Anneli pratar om tilläggsuppdraget. Obehöriga elever är inte en grupp, eleverna 

saknar olika många betyg, olika åtgärder krävs. 

 

SSA-konferensen – reflektioner från er som var med 

Några har varit med från styrgruppen. En reflektion är att rektorer och näringsliv 

borde finnas med på konferensen, inte bara SYV. Det behövs samverkan och 

mandat för att kunna genomföra något. Viktigt att rektorerna finns med i arbetet 

och ge mandat till SYV.  

Skövde har jobbat fram en SSA-plan för grundskolan och gymnasiet, finns en 

SSA-grupp. SYV ska ha avstämningsmöte en gång per termin med rektorerna. 

Rektorerna ska stämma av vad som görs på skolan.  

Gymnasiemässan Skövde har lagts ner 2021, konstigt beslut, där SYV inte varit 

iblandad överhuvudtaget.  



Förslag kommer upp om att vi borde höja kompetensen kring vägledning inom 

kommunerna generellt, kanske anordna någon utbildning. 

 

Uppföljning av vårens SYV-träff 19/3 och tankar till höstens 

nätverksträff 

Utvärdering: Det har kommit positiva kommentarer om träffen. Svensk Handel 

och Försvarsmakten täckte hela spannet från grund till VUX. Bra att fortsätta 

bjuda in olika branscher. 

Kommande nätverksträff: Förslag är att göra studiebesök på en sådan träff. Ska 

vi ha diskussionsgrupper på stora träffen eller inte? Viktigt att förmedla att 

dagen är kompetensutveckling och att alla SYV deltar. Bra att ha träffen fysiskt, 

ger tillfälle att skapa kontakt och lära känna varandra. Att ha träffen digitalt gör 

det kanske enklare att delta samt att få föreläsare. Detaljerad info kring grund 

och gymnasiet, som inte rör VUX, kan läggas i början eller slutet av dagen. 

Förslag på kommande innehåll är; KomX, Skaraborgsbyrån och att bjuda in 

branschen. 

 

Möten hösten 2021 

Styrgruppsmöte: fre 10/9 och mån 22/11  

 

Stora nätverksträffen: fre 12/11  

 

 


