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Protokoll Nätverksträff för SYV i Skaraborg 

2020-10-23  

Plats: Digitalt via Teams 

Program 

08.30-09.00 Välkommen och om SYV:s uppdragsbeskrivning - Anneli Alm 
09.00-09.45 YH Skaraborg informerar - Anna Bolander & Thomas Qvick 

09.45-10.30 Götene kommun om SSA-arbetet - Emelie Thim & Elisabeth Hult 
10.30-11.00 Paus 
11.00-11.45 VUX informerar om ny lagstiftning inom VUX - Johan Lindell 

11.45-12.15 Antagningskansliet - Frida Jolsgård & Petra Eriksson 
12.15-12.30 Avslut 

  

Annelie Alm, skolchef Tidaholm och ansvarig för styrgruppen för SYV hälsar 

välkommen. Styrgruppen som har anordnat träffen presenteras. 

Träffen spelas in och går att se i efterhand på www.utbildningskaraborg.se och 

samtliga presentationer samlas där. 

Anneli går igenom den uppdaterade uppdragsbeskrivningen för SYV som finns på 

www.utbildningskaraborg.se. Uppdragsbeskrivningen uppdateras ungefär 

vartannat år. 

 

 

Thomas Qvick, utbildningsledare, DaCapo, Mariestad och Anna Bolander, 

enhetschef eftergymnasiala utbildningar, Campus Västra Skaraborg berättar om 

Yrkeshögskolan i Skaraborg. YH erbjuder eftergymnasiala utbildningar, ofta 

kortare utbildningar och det är högskoleutbildningar. Utbildningsutbudet utgår 

från regionens behov. Finns olika varianter av utbildningar; 

Yrkeshögskoleprogram, Kurs på tom plats, Kortkurser, Uppdragsutbildningar och 

YH Flex. Antagningen sker lokalt i Skaraborg hos utbildningssamordnaren. 

Tillämpar en tillåtande behörighet, tittar individuellt på tidigare utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Nätverket YH-Skaraborg samarbetar kring utbud mm. Här 

hittar man aktuella utbildningar: 

www.yrkesutbildningarskaraborg.se 

www.yrkeshogskolan.se 

 

 

Emelie Thim, näringslivsstrateg och Elisabeth Hult, rektor Liljestenskolan i 

Götene kommun berättar om deras arbete med Samverkan Skola Arbetsliv.  

Götene har ett SSA-råd bestående av representanter från näringsliv, skola och 

kommun som träffas 2-3 gånger per termin. SSA-rådet bestämmer vilka 

aktiviteter som ska genomföras och därifrån bildas arbetsgrupper som planerar 

och genomför aktiviteterna. Aktiviteter som bl a genomförs är; åk F-6 besöker 

arbetsplatser, åk 7 industribesök, åk 8 arbetslivsfrukost, åk 9 yrkeslivsmässa där 

eleverna presenterar sin praoplats, framtidshäng för åk 9 där eleverna träffar 

olika yrkeskategorier inom kommunen. Götene kommun har bestämt sig för att 

http://www.utbildningskaraborg.se/
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använda Praktikverktyget för att tillsätta praoplatser. Industrinatta är en kväll 

som företagen i Götene anordnar för att visa upp sig, dock svårt att locka 

ungdomar dit, något som de vill ändra på. Finns flera planer för framtiden bl a 

att utse årets praoplats. 

 

 

Johan Lindell, rektor på Komvux i Skövde, informerar om regler och utbildningar 

på Komvux. Komvuxs uppdrag är att stärka individen och att var en bas för 

regional och nationell kompetensförsörjning. Komvux är fyra delar; Svenska för 

invandrare (SFI), Grundläggande nivå allmänna ämnen mot åk 9 (rättighet), 

Gymnasial nivå allmänna ämnen (rättighet för vissa) och yrkesutbildningar 

(ingen rättighet), Komvux som särskild utbildning (Särvux). CSN ger möjlighet 

för att vuxna att studera, men kan vara otydligt och svårt vad som gäller för 

studerande på Komvux. Viktigt att som elev stämma av med CSN när man läser 

på Komvux. Johan berättar om behörighetskraven, vem som får börja på 

Komvux, och om kursutbudet. Utbudet av yrkesutbildningar hittar man på 

www.yrkesutbildning.se. 

 

 

Frida Jolsgård och Petra Eriksson, Antagningskansliet, redovisar statistik från 

årets antagning till gymnasiet, samt påminner om saker inför kommande 

gymnasiesök. Påminner också om att använda e-tjänsten ”Rapportering till 

hemkommun”, en tjänst där man meddelar hemkommunen om elever som har 

hög frånvaro eller gör studieavbrott på gymnasiet. E-tjänsten hittas på 

www.utbildningskaraborg.se under skolpersonal/blanketter. 

http://www.yrkesutbildning.se/
http://www.utbildningskaraborg.se/

