
Protokoll styrgruppsmöte för SYV-nätverket i Skaraborg 2018-11-26 

Katedralskolan i Skara kl. 8.30-12.00  

Närvarande: Emma Davidsson, Anneli Alm, Frida Johansen, Anna Sandén, 

Maria Zell, Moa Mannesson, Petra Eriksson, Louise Gidlund, Lotta 

Svensson, Ann Bjärnsund 

Inackorderingsbelopp 

Frågan om inackorderingsbelopp har lyfts i skolchefsgruppen. Skaraborgs 

kommunerna ska enas om gemensamma belopp och beloppen ska räknas upp 

enligt index (följer SKL:s riktlinjer). Beslut kommer att tas i december, så att 

beloppen kan komma att gälla fr.o.m. januari 2019. Utbildning Skaraborg tittar 

på en E-tjänst som kan användas för att söka inackorderingstillägg. För att detta 

ska kunna genomföras måste alla kommuner säga ja till E-tjänsten. 

Asylsökandes rätt till att söka gymnasieutbildning   

Det är ett önskemål att alla kommuner tar beslut i nämnd senast i december. Nu 

finns det två förslag på nämndsbeslut för att det ska bli tydligare, ett JA- och ett 

NEJ-beslut till utbildning i Skaraborg. Sen kan det ändå komma att ändras och 

att en kommun t.ex. säger JA bara till utbildning i sin egna kommun. Målet är att 

beslut är klart till dess att eleverna ska söka, förhoppningsvis i december. Det 

släpar efter med beslut, vissa hann söka till gymnasiet förra året, vissa får sina 

uppehållstillstånd nu, men då är det försent att börja skolan. Elever i Skara togs 

in på Axevalla Folkhögskola, de är för gamla och det var sista chansen för dem 

att söka. Det var bara Götene kommun som sa nej, det blev svårt för dem som 

var behöriga och gick i Lidköping.  

SYV räknar på att det är mycket färre ungdomar som det berörs i år, de flesta 

har blivit överåriga. Innan 2015 så var det inga konstigheter, då var det så få.  

Hur blir det med VUX?  

Många som blir behöriga till VUX är ungdomar som blivit uppskrivna i ålder och 

som inte har kommit in på gymnasiet och som fått uppehållstillstånd. Sen finns 

det överåriga asylsökande, se över vad gör vi med dem när de skrivs ut från IM, 

t.ex. folkhögskolorna.  

De som inte klarar åk 9 svenska, ska de söka för de utbildningar som man kan 

komma in på med SFI-D? (motsvarar åk 6 i svenska)  

De som fick uppehållstillstånd hösten 2018, Migrationsverket kollar vad 

ungdomen gör hösten 2019.  

Vux i Falköping väntar på ny nämnd. 

Folkhögskola är bra, men ska man få jobb inom 6 månader så behöver man få 

en yrkesutbildning. I en språkförstärkt utbildning så skulle grundsvenskan också 

behövas såsom på VO i Skövde. Har man ej svenskan med sig så utbildar man ut 

i arbetslöshet.  

Frida har pratat med de som arbetar med gymnasielagen och de är i fasen att ge 



beslut, men det är olika med praxis och det uppdateras hela tiden. Läs på 

Migrationsverkets hemsida, där uppdateras det hela tiden med frågor och svar. 

Be ungdomarna prata med sin handläggare. Mycket krux, får ej byta 

utbildningsspår, bra att hänvisa ungdomarna till det. Vissa har ideella gode män.  

Kan man få Migrationsverket att komma och berätta om lagen i Skaraborg, kan 

ha det på Skype också om det fungerar bättre. Anneli tar med sig den bollen.  

 

VUX behöver dimensionera platser på yrkesutbildningar och ge fler med 

språkstöd.  

 

Samverkan med nätverk för grundskolerektorer 

Mötet med grundskolrektorer som skulle bli 27/11 är inställt p.g.a. K-dag. Nytt 

möte planeras i januari, Anneli återkommer med datum. 

 

Återkoppling från arbetsgrupper 

Grundskolan: UF var på besök och berättade om deras material till 

grundskolan. En del material för grundskolan och IM. Tema omotiverade elever 

och hur man arbetar med det. Kan vara bra med en föreläsare kring omotiverade 

elever och kan vara något till vårens stora träff (Ann har förslag på föreläsare). 

Frida har läst igenom programkatalogen, har önskemål om att 

områdesbehörigheterna ska vara med i slutet samt sidan om vilka yrken 

utbildningen leder till. Vore bra med något mer ”roligt” i programkatalogen som 

t.ex. tester som finns i Framtidsvalet. 

 

Anter förlag och Tremedias katalog används också, ett exemplar till varje SYV i 

Lidköping. I Lidköping har man en gymnasiedag med åk 8. Där ska eleverna ta 

reda på fakta om gymnasiet och sen göra en kort PP om programmen och 

redovisa för varandra, då används bl.a. programkatalogen. 

 

Gymnasiet: Lotta redovisar om nya skolor och förändringar i program. Lidköping 

har nu två lärlingsplatser frisör, tillhör samma arbetslag som bagerieleverna. 

Har rapporterat från Styrgruppen till Gymnasie-SYV. Diskuterat kring elever som 

är dubbelantagna både utanför Skaraborg och i Skaraborg, t.ex. elever från 

Grästorp som är antagna på MPG och Naturbruk. Undrar om det finns möjlighet 

att ha bättre koll på detta på Antagningskansliet. 

 

Elever som gör sena omval behöver få kontaktuppgifter till någon på skolan de är 

antagna till för att få en bra start. Antagningskansliet hänvisar eleverna till 

skolans expedition vid reservantagningarna, vilket fungerar bra för de flesta 

skolorna. Skövde tycker inte riktigt att det har varit bra, Louise tar detta vidare 

för vad som ska gälla. I Lidköping tas man emot i receptionen på ett gott sätt, 

även om ingen vet att man ska komma så är det ändå ett gott bemötande direkt.  

Lotta har jobbat mycket med personalen om hur det ser ut med sena omval. 

 

 



Vivi lyfte lite tips om skola-näringsliv. SSA-konferens är i Karlstad i april i år. 

 
Sofia tog upp frågan om nätverk för IM, det finns ett behov, men svårt att veta 

när man ska ha det i och med att flera har ett behov. Det finns ett IM-nätverk för 

rektorer. De behöver lyfta in SYV på ett tydligt sätt. IM skulle kunna behöva en 

arbetsgrupp. I vissa frågor har man gemensamma beröringspunkter, men för 

vissa som bara är på IM så blir det svårare. Kan kalla till ett möte med IM-SYV. 

Enklare att styra upp det utifrån, ta maillistan från utbildning Skaraborg och 

bjuda in.  

 

Skugga varandra i arbetslaget, ingen har gjort det än. Skulle kunna vara kul att 

skugga varandra i olika kommuner. SYV-styrgruppen kan föregå med gott 

exempel och testa att skugga varandra.  

 

Dagordning på våra träffar med arbetsgrupperna. Dagordningen läggs ut på 

utbildningskaraborg.se. Ska SYV-styrgruppen ha en Sharepoint-yta? Eller ska 

man skifta till teams? De som startar nu startar i teams. Maria vill skifta ytan till 

Teams. Har alla kommuner Office-365? Anneli tar med den frågan. 

 

Nästa träff är den 22 mars på Uddetorp. 

  
Vux: Diskuterat Komvuxutredningen, Skaraborgs kommunalförbund är 

remissinstans. Två SYV som jobbar på detta. Funderar på hur ska antagningen 

se ut? Hur ser urvalet ut, eventuellt ändra skrivningen till från kortast utbildning 

till störst behov av utbildning. Mycket positivt att säga om. En återvändsgränd är 

de som läst teoretisk utbildning som vill läsa en yrkesutbildning. Finns nya 

instrument till hur man ska göra antagningen, frågan istället, vad får det för 

effekt när de går vidare?  

VO - hur viktigt är det med VO-collegediplomet, är det meriterande? Eller är det 

ett ”tvång” att ha VO-college-diplomet. På andra utbildningar t.ex. bygg eller el 

har en certifiering av utbildning istället för en certifiering av individen. 

Ser ut som att vi är långt framme att validera utbildning för de som har t.ex. 

med sig 2 års gymnasieutbildning från hemlandet. Men när man stämmer av 

verkligheten så ser det inte ut så. Yrkesbyrån mycket snack om det, hur ska 

antagningen göras gemensamt där? Har ett förslag på detta och sen till 

rektorerna på VUX. Har tankar om att fylla i fler platser för de som kommer från 

IM.  

Vux har en bra koppling till rektorsgruppen, kan huvudmannen ställa upp 

betygskrav för att anta till yrkes-VUX? De som har förutsättningar att klara 

utbildningen. Hur kan man skriva förkunskapskrav på ett annat sätt?   

T.ex. förväntade förkunskaper, varianter på betyget, intervjuer, kunskaper 

förvärvade på annat sätt.  

I Skövde gjorde man tester inför antagning istället. I och med att den 15 maj 

ska antagningen in, fast det kanske är klart till augusti. Behöver tas upp med IM-

nätverket och VUX-nätverket  

Att ha gemensam info med VUX på IM kan vara ett bra sätt.  Funderingar finns 

över samarbetet med AF.  



Nätverksträffen 25/10 2018 

Cirka 40 personer deltog på träffen, det var 19 deltagare som svarade på 

utvärderingen. Behöver styra tiderna mer till nästa gång. Om man ej får in 

förslag så blir det svårt med innehållet. Diskussionsgrupperna blev lite tokigt, 

vissa tyckte att det var jättebra och vissa tyckte att det blev för kort tid, vissa 

tyckte att alla inte behöver redovisa. I och med att man har arbetsgrupperna så 

kanske det inte behövs så mycket nätverksträffstid.  

Vem är moderatorn för dagen? Är det styrgruppen eller kommunalförbundet? 

Vem äger vad? Synd att det blev så lite tid för Vägledarna. Bjarne fick positiv 

respons, se till att han får den positiva återkopplingen. 

 

IM, det nya introduktionsprogrammet  

Preparandutbildning och Programinriktat individuellt val ersätt av Programinriktat 

val (IMV) from 1 juli 2019. 6 betyg är behörigheten precis som tidigare. Det ska 

erbjudas ett varierat utbud på både yrkes- och högskoleförberedande program. 

Skolorna ska anmäla till Antagningskansliet snarast möjligt vilka som kommer att 

vara sökbara och antal platser anmäls i augusti. Utbildningen kan anordnas som 

grupp eller individuellt. Antal platser IMR-platser i Skaraborg har minskat de 

senaste åren.  

 

Nätverksträff våren 2019 

Förslag på tema för nästa nätverksträff är ”omotiverade elever” och förslag på 

datum är fredag den 29 mars. Plats Katedralskolan i Skara, Ann kontrollerar om 

aulan är ledig. Alternativ lokal i Skövde är Sessionssalen i stadshuset eller 

Västerhöjd, Louise kollar upp detta. Ann kollar upp om en föreläsare i Jönköping 

som tar upp om motiverande samtal. Yvonne Bergmark Bröske är en annan 

person som talar om motiverande samtal. Om det ska handla om motiverande 

samtal så får det inte vara på en för grundläggande nivå, SYV kan redan detta, 

det måste leda vidare. Zinat är en annan bra föreläsare. Moa kan vara med och 

spåna om vad dagen kan innehålla, det finns dock inga pengar inom projekt 

”Vägledning för livet” till nätverksdagen. Det är skolchefsnätverket är som tar 

budgetförslagen. Vore intressant att på något sätt få med elevernas perspektiv. 

Trondman är ytterligare en bra föreläsare. 

 

Jobbcirkus 

Moa berättar om vad Jobbcirkus är och föreslår ett studiebesök i Eskilstuna 

tisdag den 19/2. Studiebesöket gäller först och främst för grundskole-SYV, 

styrgruppen för SYV, några rektorer och några från näringslivet. SYV-

styrgruppen funderar på vilka som kan vara aktuella och återkommer med 

namn. Moa skickar ut skriftlig information om Jobbcirkus och återkommer med 

inbjudan. Det finns tankar om ett ”Jobbcirkus” i Skaraborg, svårt att ha i en 

enskild kommun. 

 

 



Granskning av vägledning 

Riksrevisionen har gjort granskning av vägledning, en granskningsrapport av 

vägledning om vad det påverkar och vad det ger för effekter framförallt för 

nyanlända och socioekonomiskt svagare grupper.  

 

Övriga frågor 

Det finns olika uppfattningar om den gemensamma blanketten ”Uppföljning för 

elever” om den ska användas eller ej. Den ska användas om eleven befaras att 

inte uppnå examen, gör förändring, frånvaro och sjukskrivning. Det är otydligt 

vem som ska ha den i kommunerna. Är det KAA? Behöver skolcheferna sprida 

det utåt i organisationen och vart ska informationen gå? Rektorerna på skolan 

måste ju veta hur informationen ska gå ut. Emma tar med frågan till KAA. 

Blankett finns på utbildningskaraborg.se. 

 

Boråsregionens SYV-nätverksträff vill träffa någon som kan berätta om hur SYV-

nätverken i Skaraborg fungerar. Frida Jolsgård tar på sig att göra detta, då ingen 

SYV har möjlighet.  

 

Projektet ”Vägledning för livet” slutar sista mars, just nu arbetar man med 

sammanställningen av det som Pilotverksamheterna har gjort och förbereder för 

slutkonferens i februari. Förbereder också för föreläsning med Leif Anderberg 

nästa vecka, arbetet med hela skolans ansvar via mötet imorgon och arbete med 

lokal SYV-plan på Lärcenter i Falköping. Projektet ”En skola för alla” fortsätter 

ytterligare ett år.  

Kommande möten för SYV-styrgruppen är den 18 februari och 26 april 2019. 

Den 18 februari möts vi på Tegelbruket, Skaraborgs kommunalförbund. Petra 

ordnar med fika. 

SYV-styrgruppen avslutade mötet med att bestämma datum för att ska skugga 
varandra, något som vi vill föra vidare till andra studie- och yrkesvägledare. 

 

 

 

 

 

 


