
 

 

 
 

Protokoll nätverksmöte för Skaraborgs Kommunala 
Aktivitetsansvar, SKAA 29 september  
 
Program: 
 
Välkomna nya (och nygamla) KAA-samordnare till SKAA-nätverket!!  
 

• Utse en ny representant till presidiet (avtackning Ann-Sofie?) 
Skövde väljs åter in i nätverket – på sikt kommer Falköping att väljas in 
på nytt.  
De som vill vara med på en blomma (el. dyl) till Ann-Sofie kan swisha 
20kr till Caroline Lidsund 0733-193247.   
 

• Marias punkt (Chefsnätverket):  
Projekt att jobba med obehöriga elever – uppdrag just nu vara ute och 
hälsa på i de olika nätverken där denna målgrupp kan finnas t.ex. IM-
nätverket, AME-chef-nätverket osv. Gjort kartläggning kring vilka som 
finns i målgruppen – hur mycket betyg som fattas och vilka önskemål 
som finns för att möta dessa behov? Å vad görs redan idag? 
Finns en arbetsgrupp med deltagare från varje nätverk för att se över 
detta, vara klart 2023. Samverkan kommer att startas i gång när 
nätverken ”fått tänka lite”. Mer info finns i bifogat bildspel. 
 

• Petras punkt (IST/IKE):  
Presentation av verksamheten (se bifogat bildspel).  
Analysen: kommer ev. Lathund pö om pö – varefter de får fram material.  
Möjlighet till en kort utbildning i Analysen av Petra? Finns intresse? 
Rapport kommer varje år från Kommunalförbundet med inriktning 
Utbildning – KAA nämns inte i denna – ska KAA finnas med och i så fall i 
vilken form? Vad vill vi visa i så fall – lämnas ofta till politiker.  
 
Fundering: jobbar vi med de rapporter som vi skickar in till SCB? 
Upplevelsen är ju att de inte alltid stämmer – ta ett tillfälle att analysera 
detta? 
 



 

 

• Fullföljda studier 2.0 Dialogmöten – hur har det gått hittills? Presentation 
(se bifogat bildspel). Fått större mandat utifrån att detta område nu är ett 
prioriterat utvecklingsområde i Skaraborg. 
 

• Blanketten – rapportering till hemkommun. 
Blivit lite urvattnad när ”kravbilden” togs bort. Kan det finnas två 
varianter? En för kommunala skolor och en för friskolor?  
Kan vi kolla av detta med t.ex. Sara Holm? Kan BÖR återgå till SKA?  
Petra kollar detta med Sara.  
 

• Hur jobbar vi med övergången gymnasiet/komvux 
Rapport från Skolverket: ”Övergången mellan gymnasieskolan och 
komvux - Orsaker till att det är så få ungdomar utan gymnasieexamen 
som övergår till komvux för att komplettera sina studier i syfte att erhålla 
en gymnasieexamen Rapport 2021:2 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=7786 
Projekt på g? ESF-projekt Get ready in West - som inte kräver 
medfinansiering, Lidköpings kommun kommer troligtvis vara med.  

 

• Övriga frågor?  
 

Hur ser det ut för alla ”studiebevisare”? Har de möjlighet att komma 
tillbaka till skolan och göra en prövning? Eller hänvisas de till Komvux? 
Prövning för betyg - Skolverket 

 
Arbetsförmedlingen skickar ungdomar under 20 år till studier – flera som 
upplevt samma sak. Finns nog ett avtal inom Skaraborgs 
Arbetsförmedling som ska hänvisa dem till utbildning.  

 
 
Nästa SKAA-träff är den 24/11 på eftermiddagen och då träffas vi i Skövde. 
Återkommer med inbjudan – hör gärna av er om ni har något att lyfta på 
dagordningen.   
 
 
Antecknat av: Caroline Lidsund  
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