SKIS
Mötesanteckningar
2022-02-25, plats: Götene, Spektrum
Närvarande:

Sofia Adolfsson, Tim Andersson, Peter Stark, Johan Wernvik, Carina
Ålebring Jonsson, Johanna Ljungqvist, Fredrik Lindström, Catharina Ung,
Emma Bohman, Eva Dahl, Anna Gustafsson
(Mattias Gustafsson har avslutat sitt uppdrag i SKIS)

1. Allmän information
Närvaro och uppdatering av deltagare i nätverket
Hitta information om SKIS uppdrag och måldokument mm: Utbildning Skaraborg –
Skolpersonal (flik) – Skaraborgs nätverk SKIS – Vi måste lägga in protokoll från möten i
Skövde på hemsidan/SKIS-fliken
2. Uppdragsbeskrivning från respektive grupp (se ppt i mapp i teamet på Teams)
Genomgång av prioriterade områden
Samtal kring begreppet kollegialt lärande – vad väger vi in i begreppet och vad innebär det
för reellt görande?
Götene, Töreboda, Tidaholm, Lidköping: samtal kring likvärdigheten/bristen på likvärdighet i
utbildningen (grundskolan) i våra kommuner både inom och utom kommunen, frågor kring
vilken nulägesdata påverkar likvärdigheten mest, fortsatt arbete med att utveckla
nulägesanalyser (mall) som kan ligga till grund för att öka likvärdigheten mellan och inom
kommuner, kunna koppla nulägeanalysen mellan resurser och kvalitén
Lidköping, Falköping - VUX: samtal kring avbrottsstatistik och genomströmning + betyg,
arbete för att hitta förbättringspunkter för orsaker för avbrott och motverka avbrott eller få
vetskap om ”bra” avbrott, samtal kring ändamålsenliga sätt att följa genomströmningen,
samtal kring förutsättningar för goda pedagogiska diskussioner så att läraren inte blir
en ”isolerad ö” i sitt arbete – använda statistik och genomströmning i den dialogen
Tibro, Skövde, Skara: dialogbaserad uppföljning, idéer för gruppens arbete – hur kan
dialogen dokumenteras så att den leder till bra underlag i stöd och styrkedja, plan för vad vi
ska leta efter i dialogen med rektorer, erfarenheter kring organisatoriskt djup och hur det
påverkar dialog, utfall och upplägg – samtal kring vad som händer i dialogrummet
3. Spektrum – presentation ”En mötesplats för lärande”
Spektrum presenterat av ansvariga pedagogistor, vilka handleder pedagoger i Götene;
förskollärare som skapar nätverk med näringslivet (17 företag i samarbete)
För mer information från presentationen, ta del av deras ppt som finns i teamet på Teams
SKIS. ”Ge möjlighet att arbeta kreativt med rest- och spillmaterial” – återbrukscentrum.

Besök dem på Instagram: spektrum_gotene
4. Eva Dahl, skolchefsnätverkets representant
Skicka med frågor om uppdraget till Eva, om vi har frågor.
5. Nästa möte, innehåll
Fredagen den 6 maj kl. 09.00-12.00, Residensets flygel, Mariestad.

Bjuda in Tims kompis på Skolverket till ett möte för att prata om det arbete som är på gång.
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