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Deltagare: Anna Gustafsson (Götene), Susanna Ward Jonsson (Lidköping), Marie Engelbrektsson 

(Skara), Peter Stark (Skövde), Anders Warnby (Skövde), Johan Wernvik (Tibro), Johanna Ljungqvist 

(Tidaholm), Fredrik Lindström (Töreboda) Ulf Andersson (Gullspång) Tim Andersson (Lidköping) Sara 

Erlandsson (Hjo) Catharina Ungh (Falköping) Karin Aldén (Falköping) Martin Carlsson (Skövde) Carina 

Ålebring-Jonsson (Tidaholm)  

Värdkommuner: Götene och Skara 

Information från skolcheferna 
Måldokument Skaraborg är beslutat och Skolchefsgruppen skickar med uppdrag till SKIS. Bearbetas 

på nästa möte den 8/11.  

Tillitsbaserad styrning och ledning – att leda utan att vara chef 
Föreläsning av Thomas Andersson.  

Bifogar presentationen. 

Frida Jolsgård 
Frida arbetar på Skaraborgs kommunalförbund. Hon informerade om den interaktiva kartan. 

Information om tillvägagångssätt vid inlämning av uppgifter: 

Ur protokollet från Skolchefsgruppens möte 

§ 58 Informationsunderlaget 

- Interaktiv karta 

Det har tagits fram en interaktiv karta som visa på vilka satsningar inom Fullföljda studier som görs i 

Skaraborg. Detta för att visualisera allt gott arbete som pågår ute i kommunerna och visa på 

helheten. Kartan är tänkt som en överblick och en ingång för att visualisera satsningarna. För mer 

detaljerad information länkar man sig vidare till kommunernas egna websidor. 

Kartan behöver nu fyllas på med de satsningarna som görs eller är avslutade i Skaraborgs kommuner. 

 Information som behövs skickas in till info@skaraborg.se 

 • Satsningens namn: 

• Kort inledande text om satsningen: 

• I vilken/vilka kommuner: 

• Tidsram: 

• Status på satsningen (påbörjad, pågående eller avslutad) 

• Länkar till mer information: 

• ”Ägare”: 

• Bild (1170x300): Projektloggan ska finnas med på ”första-sidan”. Egna bilder t.ex. från 

verksamheten finns på undersidan till projektet.  

mailto:info@skaraborg.se


 https://skaraborg.se/Var-verksamhet1/social-hallbarhetfolkhalsa/fullfoljdastudier2/ Länken 

fungerar inte. Följ instruktionen nedan för att hitta till sidan.  

(Använd med fördel webbläsare Chrome) 

 Skriv: skaraborg.se i adressfältet 

1. Välj: Pågående projekt 
2. Välj: Fullföljda studier 
3. Välj: Satsningar inom Skaraborg. 

  

Värdkommun 2020 
Skövde kommun blir värdkommun för 2020. 

 

Nästa möte 
8 november, Skara Stadshus, Djäknesalen.  

 

Vid pennan 

Anna Gustafsson 
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