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Presentation av mötesdeltagarna
Hjo, Karlsborg, Tibro och Tidaholm delar på ordförandeskapet 2018.

LIKA 2017, prioriteringar i Skaraborg
På vårt möte tillsammans med SIKT i höstas identifierades tre indikatorer som vi ansåg var
relevanta att arbeta vidare med gemensamt i Skaraborg. SIKT diskuterade även dessa på
sitt möte 26/1-18. SIKT föreslår samarbete kring L7 eller L11 och att avvakta samarbete
kring L17 i väntan på vad den grupp i Skaraborg som samarbetar kring GDPR kommer fram
till.
L 7: Eleverna är vardagligen engagerade i skolans frågor rörande digitaliseringen på olika
sätt för att vara med och driva utveckling (t.ex. genom digitaliseringsråd, digitala coacher i
klasserna, Student Helpdesk m.m.). (Grundskola)
L11: Skolan är med och arrangerar forum för erfarenhetsutbyte kring digitaliseringen som
redskap för skolutveckling minst en gång per läsår (t.ex. kommunövergripande nätverk med
andra skolor) och bjuder vid återkommande tillfällen in externa föreläsare (Gymnasium &
grundskola)
L17: Rutiner kring hantering av bloggar, twitterkonton och andra sociala medier (ansvar,
gallring av ev. konton etc.) är förankrade på skolan. (Gymnasium & Grundskola)
Beslut: Gruppen anser att elevmedverkan/elevinflytande (L7) är ett utvecklingsområde som
samtliga kommuner brottas med och då inte bara inom digitalisering. Ett naturligt verktyg är
att använda IT och därför vill vi gärna samarbeta med SIKT-gruppen kring detta. Vi väljer
bort L11 eftersom vi anser att det redan finns stort utbud inom detta område samt att det är
väldigt tidskrävande.
Var och en i SKIS får i uppdrag att nämna detta för respektive skolchef. Susanna förmedlar
detta till Elisabeth som är vår kontakt i skolchefsgruppen. Johan och Johanna förankrar detta
med SIKT.

Systematiskt kvalitetsarbete – hur vill vi arbeta vidare med detta i SKIS?
Vi diskuterade vad vi vill fokusera på under 2018. Vi kom fram till tre delar: digitalisering
(samarbete med SIKT), systematiskt kvalitetsarbete och eventuellt uppdrag från
skolchefsgruppen.

Vi ser en stor styrka i att träffas i samverkanssyfte. Vi tänker oss att det är angeläget att
diskutera digitalisering utifrån den fastställda nationella strategin och hur vi i de olika
kommunerna arbetar kring detta. Vi tycker även att det är fortsatt angeläget att delge
erfarenheter när det gäller systematiskt kvalitetsarbete och inte minst hur vi arbetar för att
utveckla analys på olika nivåer i organisationen. På vilket sätt får vi syn på kvaliteten i de
processer som skapar våra resultat? Gruppen har stort intresse att ta del av Skövdes och
Tibros erfarenheter från ”Bästa skola”, tankar och redskap från Skolverket. Töreboda och
Gullspång har tidigare varit med.
Beslut: Skövde och Tibro presenterar hur de arbetar med Bästa skola på mötet 1 juni 2018.
Sedan beslutar gruppen vilket område vi vill fokusera på t ex processer och analyser.

Uppföljning av Utbildning Skaraborg
Hur ska kommuner som inte har gymnasium få reda på hur deras elever presterar? Hur
identifierar man dessa elever? En grupp inom Skaraborg kommer arbeta vidare med frågan.

Stadsbidrag för ökad jämlikhet. Hur har bidraget använts?
Gullspång har anställt en person för handledning av personal och skolledare. Handledningen
utgår från den analys som samordnare för nyanländas lärande har gjort.
Götene satsar på behörighet till gymnasiet. Har även anställt en person för detta inom
elevhälsan (skolpsykolog).
Skövde har använt bidraget för kostnader i samband med ”Bästa skola”.
Grästorp har främst använt pengarna till årskurs 7-9. Så har även Karlsborg och Tidaholm
gjort.
Töreboda kommer att använda pengarna till fortsatt handledning inom ”Bästa skola” samt
studiehandledare.

Skol- och utbildningskonferens 1 mars 2018
Läckö, Viktoriahuset
Skolcheferna ansvarar för att bjuda in nämndpresidierna till denna dag. Både SIKT och SKIS
ska delta. Sista anmälningsdag är 16 februari.
https://www.skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/skol/

Skolledarkonferens 4 april 2018
Vara konserthus
Skolchefer, rektorer och förskolechefer. Både SIKT och SKIS ska delta.

Planering av vårens möten
6 april 8.30-12.00 Skövde stadshus, Bokhållaren
- Återkoppling från Läckö- och Varakonferensen
- Återkoppling från SIKT angående samarbete om elevmedverkan/elevinflytande
- Boka första mötet för hösten
1 juni 8.30-12.00 Skövde stadshus, Köpmannen
- ”Bästa skola” (Skövde och Tibro) med efterföljande diskussion

Övriga frågor
Enkäten om Trygghet och studiero
Susanne Sandgren (Skaraborgs kommunalförbund) kommer att maila var och en av oss för
att ta reda på om Skaraborgs kommuner genomför enkäten om elevers trygghet och
studiero.
VFU-handledarutbildning
HLK (Jönköping university) kommer att förlägga en VFU-handledarutbildning 7,5 hp till
Skövde hösten 2018. Anna mailar anmälan/inbjudan till SKIS-gruppen.

Mötet avslutades

