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SYFTET MED GYSAM 

GYSAM är en del i samverkansparternas arbete för att stärka regionens attraktionskraft och 

det regionala perspektivet ska vara vägledande i arbetet. Verksamheten syftar till en fördjupad 

samverkan inom gymnasieskolan i 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. Parterna inom detta samverkansavtal har som ambition att 

skapa en långsiktig hållbar gymnasieskola inom samverkansområdet. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Ekonomi 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl GYSAMs finansiella som verksamhetsmässiga 

mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att 

ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Begreppet god 

ekonomisk hushållning har således både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

Under 2019 ansvarar beredningsgruppen för att ta fram ett ekonomiskt årshjul. En arbetsgrupp 

ska också genomföra en genomlysning av programpriserna inom GYSAM. I arbetet ingår att 

jämföra GYSAM med andra liknande gymnasieorganisationer, lägga förslag på prisnivå samt 

använda ett index som riktmärke för när kostnadsutveckling bör uppmärksammas och utredas 

vidare av hemkommun. Beredningsgruppen ska även genomföra en översyn av GYSAMs 

budget utifrån identifierade verksamhetsbehov 2020. 

Gemensam utbildningsplanering 
Under 2019 ska en kartläggning av det gemensamma programutbudet tas fram. Utifrån 

kartläggningen ska en analys genomföras som ligger till grund för ett förslag till ett 

gemensamt utbildningsutbud på kort och lång sikt, utifrån ett regionalt perspektiv. 

RÄTTSSÄKER MYNDIGHETSUTÖVNING  

GYSAM ska medverka i styrgruppen för att utveckla rättssäker myndighetsutövning i form av 

ett gemensamt projekt för hela Dalarna.  Genom projektet ska en utvecklad digitaliserad 

antagning lanseras. GYSAM ska också se över möjligheten att samordna och utveckla 

antagningen för IM-V och NIU. 

TILLGÅNG, LIKVÄRDIGHET OCH KVALITET 

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 
GYSAM ska under 2019, utifrån resultaten i kommunernas systematiska kvalitetsarbete, ta 

fram ett antal gemensamma frågeställningar och indikatorer att arbeta vidare med. Resultaten 

ska redovisas utifrån ett genusperspektiv. Ett mer långsiktigt mål är att utifrån resultaten, 

utveckla det mellankommunalt samarbete inom GYSAM samt att skapa underlag för beslut. 

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet, kan medlemmarna beställa insatser och stöd av PUD 

(Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna) för att stärka kvaliteten inom GYSAMs 

verksamheter. En arbetsgrupp ska bildas för framtagandet av indikatorer och frågeställningar. 



 

 

 

GysamNet 
Målet med GysamNet är att utveckla en utbildningsform som är oberoende av tid och rum och 

som planeras och genomförs av legitimerade lärare. Genom GysamNet kan GYSAM verka 

för att, genom modern teknik, utveckla flexibla utbildningsmetoder och arbetssätt, bland annat 

inom moderna språk och studiehandledning på modersmål. Målet är även att öka antalet 

deltagande skolor då detta leder till ett ökat utbud för alla och skapar en stabilare organisation. 

Under 2019 undersöks dessutom möjligheter att bredda utbudet med exempelvis inspelade 

lektioner i olika ämnen. 

GYSAM deltar i ledningsgrupp för yrkeshögskoleutbildning ”Studiehandledning på 

modersmål”. 

 

Nätverk  
Ett antal nätverk planeras för 2019 som till exempel för GYSÄR, IM, SYV, Skolchefer och 

Ekonomgruppen. Uppdragen för nätverken förtydligas i samråd med beredningsgruppen och 

avrapportering sker till beredningsgruppen minst en gång per verksamhetsår.  

GYSAM deltar i Universitets och högskolerådets nätverk för internationalisering med syfte att 

sprida informationen om vilka medel som finns att söka inom Erasmus + samt att stötta skolor 

att hitta internationella samarbetspartners till skolutvecklingsprojekt. 

Under året kommer GYSAMs processledare att delta i dialogmöten med 

medlemskommunernas ledningskommuner och nämndsmöten bl.a. för att informera om 

GYSAM syfte och uppdrag. 

 

Projekt 
Arbetet med Yourniprojeket fortsätter fram till den 31/8-2019. Under året kommer 

målsättningen med arbetet vara spridning av resultat, genomförande av slutkonferens och 

slutrapportering. 

UNGDOMARS PSYKISKA HÄLSA 

Psykisk hälsa är en fråga som får allt större betydelse för elevernas studieresultat. För 

ungdomar med psykiska ohälsa är det särskilt viktigt med en bra överlämning mellan 

grundskola och gymnasieskola. I åk 9 väljer eleverna att gå på olika skolor, i olika kommuner 

där rutiner och processer ser olika ut. GYSAM kan med sin samverkan, stärka kvalitén genom 

ökad samsyn och ökad kvalitet av kommunernas övergångsprocesser. Utvecklingen ska ske 

genom nätverk och ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet. 

 

En satsning på Ungdomshälsan, där ungdomsmottagning samverkar med kommunerna, 

genomförs under 2018-2019. Dessa funktioner plus kanske andra funktioner ska genomlysas 

utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet under 2019 för att GYSAMs 

gymnasieskolor kan ge ungdomarna ett kompetent stöd som ska leda till goda studieresultat. 

Arbetet ska utgå från ett främjande och förebyggande förhållningssätt. Här behöver en 

arbetsgrupp analysera hur samhällets gemensamma funktioner kan stödja dessa ungdomar. 

 


