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Minnesanteckningar 

Förvaltningschefsgruppen för gymnasiesamverkan 
 

Dag och tid: Fredagen den 22 november 2013, klockan 13.30 – ca 15.00  

Plats: Scandic Star hotel Lund 

 

1. Välkommen och minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

 

2. Prioriterade områden 
 

– Information och marknadsföring  

Rapport från arbetsgruppen 

Henrik Andersson 

 Katalogen ”Ditt gymnasieval” är distribuerad och har såvitt kan bedömas 

nått alla gymnasieväljare. Det betonas att vi har en gemensam förväntan på 

att alla kommuner beställer katalogen till sina ungdomar. 

 Noteras att man kan behöva bevaka huvudmännens korrekturläsning i 

förhållande till lag och förordning, t ex har någon fristående skola inte 

korrekt information utifrån skollagen. Övrig korrekturläsning hanteras av 

huvudmännen själva. 

 Årets chattschema är distribuerat, har gått till förvaltningschefer och de 

SYV som kommunerna anmält som ansvariga för chatt. 

 Chatten fungerar i stort mycket bra, dock har enstaka dagar missats och 

mailboxen kopplat till chatten försummas ibland. Jan-Åke kontaktar 

berörda. 

 Etik har diskuterats i arbetsgruppen och av SYV-rådet. Rekommendation 

att man hörnvis talar med sina fristående huvudmän. Malmö och 

Helsingborg kontaktar de stora koncernerna och lyfter frågan om etik 

under omvalsperiod och sommarperiod. 

 Yrkesfilmer planeras läggas ut på Skanegy.se. 
 

– Prisbild och kostnader  

Rapport från IKE-gruppen 

IKE-gruppen har inte haft något möte under perioden, däremot har ekonom-

gruppen träffats, minnesanteckningar från senaste träffen finner du här. 

 

http://www.kfsk.se/sidor/verksamheter/barnochutbildning/gymnasieskola/gemensamberakningsgrundike.745.html


3. Omvalsperiod 
Beredningsgruppen har diskuterat omvalsperioden utifrån vad den för med sig i 

form av mängden marknadsföring riktat mot ungdomar och de därmed i vissa fall 

förekommande etiska övertrampen. Betydelsen av sista ansökningsdatum tenderar 

att flyttas mot omvalsdatum vilket i längden kan försvåra planeringsarbetet kring 

utbud etc. Frågan om omvalsperiod är nödvändig diskuterades och möjligheten att 

ändra på detta.  
 

Beredningsgruppen menar att omvalsperioden trots allt behövs, då den ur plane-

ringssynpunkt och ett resurseffektivitetsperspektiv är viktig. Det finns även en 

poäng i att då ett omval skall göras så måste eleven i fråga kontakta sin SYV, 

varvid en fördjupad diskussion kring val möjliggörs i det enskilda fallet. 
 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

att omvalsperioden kvarstår i sin nuvarande utformning. 

 

4. Gymnasiesamverkan 
– Gymnasieskolan 

Samverkan och konsekvenserna av fritt sök diskuteras politiskt. 

Man kan konstatera att fritt sök varit en styrka vid JB-koncernens nedläggning, då 

det gällde att få fram nya platser till eleverna. 
 

– Gymnasiesärskolan 

Vid beredningsgruppens senaste möte diskuterades möjligheterna kring ett sam-

verkansavtal för gymnasiesärskolan och man konstaterade att det finns anledning 

att se på frågan igen. 
 

Förvaltningschefsgruppen beslutar 

att man hörnvis gör en fördjupad utredning avseende prognos kring tillströmning, 

programutbud, konsekvenser etc., och att detta är klart till första veckan i mars 

2014. 

 

5. Rapporter 
– Vid behov 

Inget att rapportera. 

 

6. Ordförande 2014 
Skåne nordost har ordförandeposten för gymnasiesamverkan 2014, Henrik 

Andersson, Båstads kommun, utses till ordförande. 

 

7. Övrigt 
Ordförande föreslår inför nästa samverkansår att förvaltningschefskonferenserna 

ses som en heldagsaktivitet för alla, oavsett skolform, som kan utnyttjas för 

gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Detta föreslås ske med hörnvis ansvar 

och Skåne nordväst erbjuder sig att inleda.  
 

Respektive skolforms beslutsfrågor kan hanteras kortfattat och mer renodlat. 



 

Diskussion kring vad vi får ut av samverkan i form av kvalitet och hur vi kan 

hantera politikens förväntningar. Vilka nyckeltal arbetar vi med? Hur kan vi prata 

med varandra om detta? Föreslås att man bjuder in varandra för gemensamma 

diskussioner. 

 

Mötestider 2014 
Fredagen den 14 mars 

Fredagen den 23 maj 

Fredagen den 19 september 

Torsdag och fredag 13-14 november (lunch till lunch) 

Fredagen den 28 november 

 

 

 

Enligt uppdrag 

Jan-Åke Johansson  

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE 


