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• Nuläget – laget runt (uppdrag/tjänster).
Konstaterar att vi ligger inom olika förvaltningar, majoriteten
tillhör utbildningsförvaltning i någon form (kallas olika i olika
kommuner), några tillhör arbetsmarknadsenhet och några har en
tvådelad förankring i både utbildning och arbetsmarknadsenhet. I
Skövde finns tanken om att flytta KAA till annan förvaltning.
Skara står inför en satsning gällande KAA och ska anställa en
coach och en lärare (heltidsanställda).
• Lotta Engelbrektsson, Skaraborgs kommunalförbund; 15
kommuner som ska samverka. Se bilaga för mer info.
• Moa Mannesson, En skola för alla; inleder med en kort repetition
om projektet och berättar sedan att nytt är att Sara Holm, Tibro
ska förstärka projektets arbete med KAA under 10 månader på
20%. Fråga/bikupa: hur jobbar du som KAA-ansvarig för att
förbygga avhopp? Ser olika ut i kommunerna men tycks vara en
fråga som är aktuell i de flesta kommuner.
På gång; lärandekonferens 7 mars, Skövde; Frånvaro till närvaro i
våra skolor – hur vänder vi trenden? Deltagande i nätverk och IMprove.
• Petra Eriksson IST/IKE, systemet läser in mot BEDA varje dygn nu
istället för en gång i månaden.
Kommer göras en sommarkörning i år för att få in aktuella KAA
ungdomar tidigare än i september som det varit förut. Finns
möjlighet att få tillgång till kontaktuppgifter mot en kostnad –

nätverket ställer oss positiva till detta så Petra undersöker vad
denna kostnad är.
Diskussion kring systemet; finns en del att önska om systemet
särskilt i samband med registrering till SCB.
Lyft fram önskemålet om någon form av ”signal” i samband med
att det sker en förändring på listan (t.ex. en flagga el. dyl) –
systemansvariga skulle kika på detta.
Önskemål om utbildning i att använda analysverktyget.
• Idébank – Skolverket har en tanke om att upprätta en idébank för
alla KAA-nätverk i landet och önskar få in förslag på idéer att fylla
denna bank med – spontana tankar är:
Vad ska man ha nätverket till? Vilka uppdragsbeskrivningar finns?
Utgå från uppdragsbeskrivningen.
Vilka kommer önskemålet ifrån? Finns det en önskan från KAAansvariga eller handlar det om ett ”påtvingat” nätverk.
I Skaraborg har vi ett gemensamt IT-system t.ex. där det väcks en
del frågor kring kodning etc.
Handlingsplan – hur ser de ut i kommunerna – har alla en
handlingsplan? Revideringar av denna.
Förslag på arbetsgrupp för att titta närmare på en ”handbok” för
KAA-anställda i Skaraborg; Linda – Tidaholm, Karin – Falköping,
Caroline – Lidköping och Moa – Skaraborgs kommunalförbund.
• Skolverkets senaste publikation;
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/gr
anskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2018/aktivitetsansvare
t/att-motivera-ungdomar-tillbaka-till-utbildning.pdf
• Nästa SKAA-träff 10/4-2019.
Att fundera på till dess; har vi behov av ett gemensamt möte med
SYV-nätverket? Vad kan i så fall finnas för gemensamma
frågeställningar…?

