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GYMNASIEMÄSSOR INOM SAMVERKANSOMRÅDET SKÅNE OCH VÄSTRA 

BLEKINGE  

BAKGRUND 

Inom samverkansområde Skåne och västra Blekinge arbetar vi med att skapa likvärdiga 

förutsättningar för samtliga presumtiva gymnasister att tillgodogöra sig saklig information om vilka 

utbildningsvägar som står till förfogande. Syftet är att eleverna ska kunna göra väl underbyggda val. 

För att åstadkomma likvärdiga förutsättningar är det viktigt att göra informationen lättöverskådlig så 

att målgruppen snabbt och lätt förstår helheten att därefter kunna göra ett selektivt urval som 

stämmer med de individuella behoven. 

Det finns en ny förstärkning av skrivningen angående detta i Skollagen 29:19 samt 6 kap 8a i 

kommunallagen. 

Informationsskyldighet Skollagen 29:19 

Träder i kraft I:2015-07-01. Kommunen ska informera vårdnadshavare och elever om utbildning i 

förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem, gymnasieskolor och 

gymnasiesärskolor och om sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. och som erbjuds i eller 

av kommunen. Kommunen ska också informera om sådana riksrekryterande utbildningar som avses i 

16 kap. 45 § och 19 kap. 37 § och om motsvarande utbildningar vid fristående skolor. Informationen 

ska utformas enligt 6 kap. 8 a § andra stycket kommunallagen (1991:900). 

Kommunallagen 6 kap. 8 a  

Träder i kraft 2015 0701.När enskilda kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster ska 

nämnden lämna information om samtliga utförare om inte annat är särskilt föreskrivet. Sådan 

information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. 

 

PROBLEMOMRÅDEN IDAG 

Vilket utbud presenteras? På en hel del grundskolor tar enskilda SYV initiativ till så kallade 

valaktiviter inför ansökningsperioden till gymnasiet. Det är inte ovanligt att de arrangerar egna 

mässor. Där inbjudan om att delta som utställare går ut till alla gymnasieskolor i närområdet eller 

inom hela samverkansområdet. De gymnasieskolor som sedan deltar som utställare är ett godtyckligt 

och slumpmässigt urval baserat på först till kvarn eller i mån av intresse och tid. Resultatet blir att det 

inte finns några som helst urvalsprinciper. För de elever och vårdnadshavare som sedan bjuds in att 

besöka mässan och som inte är väl insatta i vilka möjligheter utbildningssystemet och 

samverkansområdet erbjuder så blir ett sådant lokalt initiativ missvisande.  

Dubbelarbete skapar otydlighet. En del elever blir inbjudna till flera olika mässor – dels de ovan 

nämnda lokala initiativen dels  Skånegy-arrangerade mässor. För elevernas del är det oklart hur det 



hänger ihop och vilket utbud som presenteras. Mycket arbetstid och/eller resurser läggs på ett 

dubbelarbete som är kontraproduktivt. Resurser som kan användas till annat. 

 

Alla elever blir inte inbjudna till mässorna.  

Alla skolor finns inte presenterade i mässutbudet.  

En del skolor med unikt utbildningsutbud vill vara med på fler mässor än den ”egna”. Deras 

resonemang bygger på att en av deras utbildningsvägar är den enda i sitt slag inom 

samverkansområdet och bör därför presenteras på samtliga mässor. Detta problem kan vi undvika 

om vi har tydliga principer för helheten och delarna. 

 

PRINCIPER 

På alla mässor ska det klart och tydligt framgå vilket urval som presenteras och var resten av utbudet 

finns tillgängligt. Detta görs med ett gemensamt informationsmaterial med skanegys grafiska profil. 

En djupare presentation kommer även att finnas i katalogen och på webben. 

När det gäller katalogen ”Ditt gymnasieval” och webben skanegy.se bygger deras struktur på den 

bärande principen. Delarna presenteras tillsammans med helheten.  

Principen borde även appliceras på hur vi arbetar med samverkansregionens mässor. 

Samverkansområdet bör delas upp i tydligt avgränsade geografiska mässområden och tidpunkterna 

för de olika mässornas genomförande planeras och koordineras i god tid. 

Varje hörn fattar beslut om hörnets interna mässorganisation men följer våra gemensamma 

riktlinjer. Det betyder att antal mässor i varje hörn är ett lokalt beslut men det ska på varje mässa 

klart framgå vilket utbildningsutbud som presenteras och var resterande utbud finns att tillgå. Alla 

elever som ska välja till gymnasiet ska erbjudas att genom skolans försorg besöka en mässa. 

Det bör även tydliggöras vilka skolor som kopplas till vilket mässområde.  

I de fall mässområdet arragerar mässa bör alla elever inom sagda område genom grundskolans 

försorg ges möjlighet att besöka mässan. 

Om dessa principer följs kan helheten presenteras i katalogen ”Ditt gymnasieval” och på webben 

skanegy.se. De presumtiva eleverna kan på detta vis ta reda på var de skolor som är intressanta 

alternativ kommer att presenteras, på vilken plats och vid vilken tidpunkt. Om de intressanta 

skolorna finns inom flera mässområden kan en tidplan för besöken göras i god tid. 

På alla mässor ska det finnas ett gemensamt informationsmaterial om skanegy.se. 

 

 



GEOGRAFISK INDELNING 

Samverkansområdet behöver delas upp i tydliga mässområden exempelvis baserat på 

hörnuppdelningen – sydvästra, sydöstra, nordvästra, nordöstra och västra Blekinge (KORT-

kommunerna). Poängteras bör att frågan om indelning av hörnet i eventuella mässområden ägs av 

respektive hörn. 

 

 

SYDVÄSTRA HÖRNET 

I det skol- och befolkningstäta sydvästra hörnet kan man med fördel dela upp området i en Lundadel 

och en Malmödel. 

Malmödel: Utställande gymnasieskolor från Malmö, Trelleborg, Skurup, Vellinge, Burlöv och Svedala. 

Besökande elever från samma kommuner. 

Lundadel: Utställande gymnasieskolor från Lund, Eslöv, Höör och Hörby. Besökande elever i årskurs 9 

hemmahörande i kommunerna Lund, Staffanstorp, Lomma, Kävlinge, Burlöv, Eslöv, Höör och Hörby. 

NORDVÄSTRA HÖRNET 

Två mässor genomförs i Helsingborg. En för årskurs åtta (april/maj)och en för årskurs nio i 

oktober/november. Utställande gymnasieskolor från Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Ängelholm, 

Klippan, Örkelljunga, Båstad, Höganäs och Perstorp. Besökande elever är från ovan nämnda 

kommuner samt Åstorp och Bjuv. 

NORDÖSTRA HÖRNET  

Här finns en tradition att dela in området i två mässområden. Båda mässorna har samma 

utbud/utställare. 

Kristianstadsdelen: Utställande gymnasieskolor från Kristianstad, Hässleholm,  Bromölla/Sölvesborg, 

Östra Göinge och Osby. Besökande elever från Kristianstad och Östra Göinge.  

Hässleholmsdelen: Utställande gymnasieskolor från Kristianstad, Hässleholm, Bromölla/ Sölvesborg, 

Östra Göinge och Osby.  Besökande elever från Hässleholm och Osby.  

SYDÖSTRA HÖRNET 

För närvarande arrangeras ingen Skånegy-mässa. Inom området finns dock exempel på lokala initiativ 

så som till exempel Sjöbomässan till vilka utställare från hela samverkansområdet inbjuds. 

 

VÄSTRA BLEKINGE 

Här arrangeras för närvarande ingen mässa. 

Gymnasieförbundet Bromölla/Sölvesborg tillhör Nordöstra hörnet. 



 

REKOMMENDATIONER 

Alla rekommendationer som riktar sig till grundskolorna inom samverkansområdet måste förankras 

med förvaltningscheferna för grundskolorna. 

För att ytterligare stärka likvärdigheten är det viktigt att grundskolorna tar del av principerna som 

råder i informationsarbetet. Att de tar ett ansvar för att se till att deras elever med hjälp av skolan 

ges möjlighet att besöka den mässa som arrangeras i deras område. Behöver eleverna besöka fler 

mässor kan det ske på egen hand eller organiserat. 

Grundskolorna bör inte arrangera egna ”mässor” där ett godtyckligt urval presenteras för elever och 

vårdnadshavare. 

Gymnasieskolorna presenterar sin skola på mässa utifrån den struktur som hörnet bestämt. 

Informationsgruppen ansvarar för att Gymnasiekatalogen och skanegy.se presenterar en tydlig 

översikt av mässorna, vilket urval som finns på vilken mässa samt tid och plats. 

Informationsgruppen ansvarar också för att det finns ett gemensamt ”mässkitt” på varje mässa. Det 

består av flyers för skanegy.se och chatten, roll –ups alternativt vepor. Affischer som beskriver 

mässans utbud och hänvisning till helheten – i enlighet med Skanegys grafiska profil. 

Mässarrangörerna ansvarar för att all annonsering eller annan marknadsföring i samband med 

arrangemanget sker inom ramen för den grafiska profilen. 

 

 


