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Minnesanteckningar 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan 
 

Dag och tid: Fredagen den 24 maj 2013, klockan 13.30 – ca 15.00  

Plats: Scandic Star hotel Lund 

 

1. Välkommen och minnesanteckningar från föregående möte 
Ordförande har förhinder och mötet leds av Ulf Stenåsen. 

Minnesanteckningar från föregående möte läggs till handlingarna. 

 

2. Prioriterade områden 
 

– Information och marknadsföring  

Rapport från arbetsgruppen 

Bland annat förändras Skanegy.se förstasida något för att förbättra helheten i det 

som visas. Även ny funktion under utveckling, ”Utbildningsguiden” som är en 

funktion där man från förstasidan lätt kan sätta sig in i vad de olika nationella 

programmen och inriktningarna innehåller. 
 

Uppdatering av programutbud i Skolportalen: skolarna kan kopiera föregående års 

programutbud och kan sedan göra ändringar (dessa justeringar markeras). Särskilt 

utskick har gått ut med tidtabell för inlämningar av material och läsning av 

korrektur.  
 

– Prisbild och kostnader  

Rapport från IKE-gruppen 

Elevdatabasen m.m. 

Se minnesanteckningar från IKE-gruppen här. 

 

3. Utvärdering gymnasiesamverkan  
Rapport från beredningsgruppen 

Utvärdering av gymnasiesamverkan har diskuterats. Beredningsgruppen menar att 

avtalet inte har sådana skrivningar att detta behöver göras. Vi har kunskap om 

elevströmmar och förstahandsval vilket vi enligt avtalet skall titta på årligen. 

Utvärderingsfrågan avslutas härmed. 

 

4. Nytt antagningssystem 
Rapport 

Utifrån problematiken med det nya antagningssystemet bildades en särskild 

arbetsgrupp för att hantera alla utvecklings- och problemfrågor med leverantören, 

http://www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de6c38/Minnesant+arbgr+IKE+130403.pdf


vilket fungerat bra och minskat stressen för antagningskanslierna. Ett problem 

som inte kunnat lösas detta år har varit möjlighet att ändra i rangordning av elevs 

val på ett enkelt sätt. Man strävar efter att ha en lösning på plats till nästa 

ansökningsomgång. 

 

5. Övriga rapporter 
Inget att rapportera. 

 

6. Övrigt 
Hässleholm har gjort ett upprop i syfte att lyfta frågan om hur vi dels kan utveckla 

samverkan kring det kommunala informationsansvaret och dels arbetet mot tidig 

och hög frånvaro i grund- och gymnasieskola. 

Hässleholm tillsammans med Kommunförbundet Skåne bjuder med anledning av 

detta in till ett möte den 17 juni kl 1400-1600 i Hässleholm. Särskild inbjudan 

sänds ut inom kort.  
 

Mötestider 2013 

Fredagen 20 september, hela förvaltningschefsgruppen, alla skolformer, heldag  

Gåsamiddag 7-8 november, Bäckaskogs slott, tema Innovation.  

Fredagen 22 november, hela förvaltningschefsgruppen, alla skolformer, heldag 

 

 

Enligt uppdrag 

Jan-Åke Johansson  

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 


