
Protokoll Gymnasienätverket ”Lilla rektorsgruppen” 2016-09-16 

Närvarande: Maria Appelgren, Magnus Thilén, Daniel Larsson, Erik Eriksson, Marie-Louise Brage, 

Harald Lundqvist. 

1. Dagordning och föregående anteckningar gicks igenom. Varas nye rektor hälsades 

välkommen i gruppen. 

 

2. Laget runt – samtliga närvarande gick igenom uppstarten i höst och läget med elevtal och 

personalgrupper. 

 

3. Rekryteringsläget 

Samtliga upplever svårigheter att rekrytera. Det ger resultat ekonomiskt, kvalitetsmässigt och 

arbetsmiljömässigt.  

En frågeställning till skolcheferna: Hur ska vi behålla kompetensen i kommunerna? Hur kan 

vi som region bli mer attraktiva?  

Högre engagemang efterlyses i kommunerna för att få igång lärarutbildning på HiS.  

Vi ser även att det är svårare att hitta kollegor på rektorsuppdragen.  

 

4. Lärarlönelyftet 

Vi diskuterade lärarlönelyftet och vilka principer de olika kommunerna beslutat sig för. 

Gruppen var eniga om att uppdraget varit mer komplext och komplicerat än 

karriärtjänsterna! 

 

5. Länsstudiedag 2017 

28/11 2017 i Skara som förslag. Besked ges vid nästa möte. Diskussioner kring fortsättningen 

fördes.  

 

Frågeställning till Skolchefsgruppen: Äger vår grupp frågan om en Länsstudiedag ska 

genomföras? Vi efterfrågar ett beslut kring formen men vi vill själva bestämma innehållet i 

vår grupp. Om den ersätts med nätverkande- hur ska det organiseras? Vi önskar att 

gymnasienätverkets ordförande (Skövdes representanter) bli inbjudna till skolchefsgruppen 

för att diskutera frågan. 

 

Länsstudiedagen 2018 v. 48 tisdag i Falköping/ Tidaholm. 

 

6. Nätverksdagen 6 mars 2017.- Lidköping deltar inte. Hur skapar vi förutsättningar för detta? 

2018 ligger dagen den 5 mars.  

 

7. E-sportcup   

Ett beslut från skolchefsgruppen att den ska genomföras. Minst ett lag per skola. 

Gymnasienätverket upplever att det varit svårt att engagera elever.  

Vi ifrågasätter formuleringen: ”Samtliga rektorer ombeds se till att er skola representeras 

av minst ett lag, gärna flera. Skol- och utbildningscheferna planerar tillsammans med 

Stunlock Studios en pressträff på fredag och då vill vi har dokumenterade elevlag för att 

exemplifiera skolornas engagemang.” och menar att det inte kan vara skolledarnas uppdrag 

att planera detta för externt aktör/ spelaktör. Det borde vara upp till respektive Elevkår om 

de vill delta eller inte. 

 



 

8. Hur tar olika skolor emot politiska partier? 

Gruppen samtalade om olika skolors regelverk för politiska besök.   

 

9. Övriga frågor 

Student 2017 

16/6 Skövde, Tidaholm, Mariestad, Skara 

14/6 Skara 

8/6 Lidköping 

9/6 Falköping 

 

10. PWC 

Gymnasienätverket efterfrågar ytterligare information om vad som händer efter PWC-

granskningen. Uppmanar skolchefsgruppen att återkoppla till gymnasienätverket. 

 

11. Praktikplatsanskaffningsverktyget 

Beslut har tagits i skolchefsgruppen. Hur fungerar det i praktiken? Företagarna har efterlyst 

samordning. Önskemål om klargörande från Skolchefsgruppen. 

 

12. Nästa möte 

Eftersom ordförandeorten begärt ”walt over” i år väljer gruppen ett roterande värdskap 

läsåret 17/18. 

9 december 8:30 Lidköping, Magnus Thilén ordförande 

24 februari 8:30 Mariestad, Maria Appelgren ordförande 

 

Vid protokollet 

 

 

Marie-Louise Brage 


