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Protokoll Styrgruppsmöte för SYV-nätverket i 

Skaraborg 2019-11-29 

Plats: Kommunalförbundet/Tegelbruket kl. 8.30-12.00  

Närvarande: Anneli Alm, Emma Davidsson, Frida Johansén, Louise Gidlund, Anna 

Sandén, Lotta Svensson, Petra Eriksson 

 

Nya Måldokumentet med tilläggsuppdrag 

Politikerna kom med ett tilläggsuppdrag att stärka möjligheter för obehöriga 

elever. Det togs fram fyra förslag på hur Skaraborg ska jobba för detta och 

politikerna har nu godkänt förslagen.  

 

1. Förbättrat mottagande  

2. Likvärdig antagning  

3. Samarbete vuxenutbildningen/gymnasiet  

4. Närmare samarbetet med arbetslivet för enklare övergång till arbete.  

När det gäller punkt 4 är det viktigt att det drivs i alla förvaltningar inom 

kommunen, det är inte bara skolan som kan driva frågan. Anneli berättar att det 

har inventerats hur det ser ut i kommunerna med SSA-grupp och SSA-plan. 

 

 

Uppdragsbeskrivning 

Vi måste utgå från VUX, IM, Gymnasiets och Grundskolans uppdragsbeskrivning 

för att skapa vår uppdragsbeskrivning. 

Anneli visar VUX-nätverkets och IM-nätverkets (rektorer) uppdragsbeskrivning 

för 2020. 
 
 

Reflektioner från nätverksdag i Tibro 

Det har varit positiv kritik av dagen generellt. En del VUX-SYV anser att 

nätverksdagen är inget för dem. Det saknas fortfarande en VUX-representant i 

styrgruppen och det är viktigt att VUX finns representerad. En förbättring kan 

vara att man anmäler sig till del av dag, för att kunna vara med på det som är av 

intresse. 

 

Uppföljning från arbetsgrupper 

IM-SYV: De gick igenom årshjulet på sin träff och visade på goda exempel. Det 

var en mycket positiv träff. 

Grundskole-SYV: De gick igenom arbetsbeskrivning och årshjul på träffen. Ett 

önskemål från gruppen till nästa nätverksdag är att någon kan berätta om ett 

gott SSA-arbete. De var nöjda med nätverksdagen. 

Gymnasie-SYV: De hade diskussion om hur vi har hanterar IMV. De gick igenom 

de nya områdesbehörigheter som börjar gälla 2022, inga stora förändringar. 

Nästa träff blir på Axvalla folkhögskola. De vill framföra till styrgruppen att 
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Yrkesutbildning Skaraborgs (Yrkesvux och lärling) hemsidan är ej uppdaterad, 

vilket vore bra. 

 

Ansökningsförfarande till IM  

Från januari 2020 ska alla elever söka via Utbildning Skaraborgs ansökningswebb 

till gymnasiet. Elever som är nära att bli obehöriga eller är obehöriga ska lägga 

till val till ett eller flera IM program. 

Här är de möjliga val som finns för en obehörig elev: 

• Aktuell för ett introduktionsprogram i sin hemkommun  

• IMV mot… 

• IMY mot … 

Valen mot ”Aktuell för ett introduktionsprogram” är enbart en intresseanmälan.  

 

Antagningen vill inför sökperioden (7 januari-1 februari) veta vilka program i 

Skaraborg som öppnar upp för eleverna att söka. 

 

Annan information från antagningskansliet 

Fri kvotsblanketten är uppdaterad och det finns ett intygsformulär med frågor 

kopplat till fri kvotsansökan. 

Antagningskansliet har skapat en tydligare och säkrare rutin för hur elever med 

skyddade personuppgifter söker till gymnasiet. 

Antagningskansliet kommer inom kort att skicka ut information om nyheterna. 

 

Upplevelsebaserad vägledning – nulägesinfo 

Frida berättar att de har varit på studiebesök på Jobbcirkus i Eskilstuna. Det var 

ett intressant och positivt besök, men vill anpassa det för oss i Skaraborg. Det 

finns tankar om att fokus ska vara på upplevelsebaserad vägledning, 

självkännedom, yrkeskunskap och rikta sig mot åk 5 och åk 7. Det kan bli 

praktiskt svårt med att ha en mobil utställning. Det finns många olika önskemål 

om hur och var det ska vara i Skaraborg. En farhåga är att det kan bli för stor 

kostnad. Förstudien ska bli klar nu i december. 

 

Skolinspektionens dag  

Där pratades det om studie- och yrkesvägledning och om det vida uppdraget. Ett 

uppdrag för hela skolans personal.  

 

Mötestider vårterminen 2020 

Fredag 21/2 08.30-12.00, Skaraborgs Kommunalförbund 

Måndag 20/4 08.30-12.00, Skaraborgs Kommunalförbund 

Förslag för stora nätverksträffen är fredag 27/3 


