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 Gysam – Verksamhetsplan 2018  

Avtal 
Gysam är en del i samverkansparternas arbete för att stärka regionens attraktionskraft och det 

regionala perspektivet ska vara vägledande i det arbetet. Parterna inom samverkansavtalet är: 

Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Rättvik, 

Smedjebacken, Säter och Vansbro. De har som ambition att skapa en långsiktigt hållbar 

gymnasieskola inom samverkansområdet.  

Avtalets syfte 
Avtalet syftar till en fördjupad samverkan inom gymnasieskolan för medverkande 

samverkansparter. Denna samverkan ska vara till fördel för alla berörda samverkansparter och 

framför allt för gymnasieskolans elever, där den enskilde eleven fritt kan välja bland ett brett 

utbud av utbildningar med hög kvalitet. Gysam skall verka för att flexibla 

undervisningsmetoder, arbetssätt och organisationsstrukturer utvecklas. 

Samverkansparterna har som ambition att skapa en långsiktigt hållbar gymnasieskola inom 

samverkansområdet. Information sker årligen om utbildningsutbud i Gysams styrgrupp. 

 
Organisation och styrning 
Mellan samverkansparterna har ett samverkansavtal tecknats. Samverkansavtalet och den 

årliga verksamhetsplanen är de styrdokument som ligger till grund för Gysam arbete. Gysam 

skall genom sin styrgrupp årligen ta fram en verksamhetsplan utifrån samverkansavtalets 

intentioner.  

 
Verksamhetsplanen och budget arbetas fram årligen av beredningsgruppen och fastställs av 

Gysams styrgrupp på delegation av styrelsen för Falun Borlänge regionen AB. 

 

Organisationen beskrivs närmare i Arbetsordning för Gysam. 

 

Uppföljning 
Styrgruppen ansvarar för att verksamhetsplanen följs upp på årlig basis och att en 

årsberättelse tillställs styrelsen för Falun Borlänge regionen AB. Vid varje sammanträde 

presenteras en löpande uppföljning av verksamhetsplan och budget. 

 

Enligt uppdrag i den strategiska handlingsplanen för Falun Borlänge regionen AB ska Gysam 

ta fram indikatorer för att följa upp målsättningen för kompetensförsörjning inom regionen.  

 

 
Ekonomi 
Medlemsavgiften ligger kvar på samma nivå som tidigare år, den faktureras i mars och 

baseras på antal invånare i kommun. Budget för 2018 år underfinansierad med 1.4 
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m.kr som täcks av det överförda resultatet från 2017. Under 2018 görs satsningar på 

prioriterade utbildningar och fortsatt utveckling av GysamNet. 

Utbildningsutbud 
Inom ramen för samverkansavtalet erbjuder Gysam alla nationella gymnasieprogram och 

nästan alla inriktningar inom programmen. Dialog om utbildningsutbud och analys av 

elevsökande åk 1 2018 inom Gysam kommer att ske i berednings- och styrgrupp under året.  

Prioriterade utbildningar 
Under 2018 prioriterar Gysam BA, ES, HT, IN och RL. 

Mål 
Öka attraktionskraften och intresset för utbildningarna samt att utveckla kvalitén i 

utbildningen. 

Aktiviteter 
Matlagningstävling mellan RL- skolorna i mars i Smedjebacken.   

Budgeterad kostnad 150 000:-. 

Stärka och utveckla kompetensen hos BA lärare och elever i samarbete med Högskolan 

Dalarna och branschen i energieffektivt byggande. Medel delfinansierar projektledare och 

fortbildning.  

Budgeterad kostnad 200 000:-. 

Stärka HV/fin. 

Budgeterad kostnad 50 000:-. 

Ekonomiskt och personellt stödja skolor att genomföra aktiviteter som ökar intresset för 

programmen i likhet med yrkesveckan i Hedemora 2017.  

Budgeterad kostnad 150 000:-. 

GysamNet 

Mål 
Verka för att flexibla utbildningsmetoder och arbetssätt inom moderna språk och 

studiehandledning på modersmål utvecklas med modern digital teknik. 

Öka antalet skolor som deltar i GysamNet. 

Erbjuda de språk som efterfrågas inom Gysam via GysamNet. 

Aktiviteter 
Kompetensutveckling av lärare inom GysamNet. 

Erbjuda särbegåvade elever inom grundskolan att läsa språk i GysamNet. 

Erbjuda prövning i moderna språk. 

Utreda behov av ny teknisk plattform. 

Erbjuda studiehandledning på modersmål på ämnen och språk som efterfrågas. 

Utreda möjligheterna att erbjuda GysamNet till IM-språk. 

Erbjuda studiehandledning på modersmål via GysamNet för elever som studerar på komvux. 

Modersmålsundervisning och möjligheten att använda GysamNet till IM-språk ska testas och 

utredas under 2018. 

Budgeterad kostnad 475 000:-. 
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Gysär 

Mål 
Att medlemskommunerna antar centrala politiska riktlinjer där möjligheterna till arbete inom 

kommunen ökar för elevgruppen som tillhör skolformen. 

Stärka utbudet och kvalitén av nationella gysärprogram och aktivt verka för att Gysams 

kommuner möjliggör att apl / praktikplatser finns i den egna kommunala organisationen. 

Aktiviteter 
Studiebesök och gemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter för rektorer och övrig 

personal. 

Nätverk för Gysärs rektorer för samarbete kring gemensamma frågor. 

Budgeterad kostnad 75 000:- . 

 

Introduktionsprogrammet IM 

Mål 
Snabbare genomströmningstid av elever på IM och utveckla IM-yrk inom Gysam. 

Aktiviteter 
Utveckla samarbetet mellan IM och nationella program för IM-yrk  

Se över möjligheterna att tillhandahålla sökbara platser till IM-yrk inom Gysam. 

Stärka dialogen med grundskolans rektorer. 

Se över och tydliggöra tillämpningen av dispens i engelska för vissa elever. 

Öka antalet elever som får studiehandledning på modersmål. 

Utveckla samarbetet mellan IM och vuxenutbildningen. 

Aktivt arbeta för att en studiecirkel om hedersrelaterat våld startas i samverkan med 

socialtjänsten med hjälp av länsstyrelsen. 

Budgeterad kostnad 100 000:-. 

Projekt Yourni 
Internationellt utvecklingsprojekt inom Erasmus där Gysams processledare är projektledare 

och IM-personal deltar i komptensutvecklingsaktiviteter. 

Projekttid 1/9 2016-31/8 2019. 

Mål 
Förbättra integrationen av nya unga medborgare med hjälp av teknik för snabbare 

språkinlärning och utveckling av relevant karriärrådgivning. 

Aktiviteter 
Öka användningen av modern teknik för snabbare språkinlärning. 

Utveckla karriärrådgivningen för SYV. 

Sprida framtaget material inom Yourni till IM skolorna samt arbeta för att europeiska ramverk 

används. 

Driva forskningscirkel och lärarnätverk vidare. 

Delta i kompetensutvecklingsaktiviteter och styrgruppsmöten inom projektet. 

Testa digitalt kartläggningsmaterial av nyanländas kunskaper. 

Budgeterad kostnad 75 000:-. Övrig finansiering sker inom ramen Erasmus +. 
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Samverkan 
Samverkan med grundskolan, vuxenutbildningen, högskolan och arbetsliv. Prioriterade 

branscher är besöksnäring, omvårdnad, hantverk och teknik.  

Mål 
Stärka och utveckla samverkan med skolornas samarbetspartners och organisationsformer.  

Arbeta för att öka samverkan skola arbetsliv.  

Aktiviteter 
Stärka och utveckla collegebildningarna inom Gysam. 

Riktade studiebesök för rektorer och lärare efter önskemål. 

Utveckla samarbetet med grundskolans rektorer. 

Utvärdering och förslag utifrån Hedemora piloten om hur man kan arbeta för att öka 

valkompetensen. 

Utreda förutsättningar för fler yrkestävlingar inom de nationella programmen. 

Tydliggöra och stärka en röd tråd från grundskolan till gymnasiet om samverkan mellan skola 

och arbetsliv. 

Stående ärende med en PUD rapport på Gysams beredningsmöten. 

Erbjuda studiehandledning på modersmål via GysamNet för elever som studerar på Komvux. 

Samverka och sprida effekter av Plugga klart. 

Gysams processledare deltar i ledningsgrupper för yrkeshögskoleutbildningar. 

Budgeterad kostnad 200 000:-. 

 

Kvalitetsutveckling 

Mål 
Öka genomströmningen av elever med godkända betyg och minska antalet avhopp från 

nationella program. 

Etablera och utveckla ett samarbete med Dala Sport Academy (Högskolan Dalarna) för elever 

inom Gysam som studerar inom ramen för LIU, NIU och RIG på skolorna. 

Aktiviteter 
Sammanställning och analys av resultat av elevuppföljningar inom Gysam. 

Analysera och sprida goda exempel från Plugga klart. 

Analysera och implementera pilotaktiviteten för yrkesprogrammen i Hedemora (stärka 

samarbete skola arbete). 

Inventera och tydliggöra hur ett samarbete med Dala Sport Academy kan genomföras med 

tillgång till testlab och träningskompetens.    

Budgeterad kostnad 200 000:-. 

 

Internationalisering 

Mål 
Ta fram en strategi för internationalisering inom Gysam. 

Aktivitet 
Beredningsgruppen arbetar fram strategin för internationalisering. 

Gysams processledare deltar i Universitets och högskolerådets nätverk för 

internationalisering. 
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Ansöka om att delta i ett internationellt projekt (erasmus+) om ledarskap- och 

organisationsutveckling.   

Budgeterad kostnad 50 000:-. 

 

Arbetsgrupper 
Följande grupper är etablerade och sammankallas vid behov. Representation finns från 

samtliga parter i alla grupper. 

Beredningsgruppen 
Samordnar aktiviteter enligt avtal och verksamhetsplan samt förbereder styrgruppens möten. 

Ekonomgruppen 
Sammanställer efterkalkyl av och uppdaterar den gemensamma prislistan årligen. 

2018 kommer ekonomgruppen att ta fram ett gemensamt snittpris för det fjärde året, se över 

principer för beräkning av kostnaden för kost samt följa upp överklaganden från fristående 

gymnasieskolor.  

GysamNets referensgrupp 
Bistå samordnare för GysamNet i planering, genomförande och utveckling. 

Arbetsgruppen Gysär 
Rektorsnätverk som gemensamt driver utvecklingsfrågorna inom Gysär. 

IM-nätverket 
Rektorsnätverk som gemensamt driver utvecklingsfrågorna inom Gysam. 

 

Bemanning 
Processledare    100 % (tillsvidare) 

Projektledare GysamNet/ studiehandledning på modersmål 40 % (visstid) 

Projektadministratör/ kommunikationsassistent  75 % (tillsvidare)

      


