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Rektorsmöte Anteckningar 
 

 2017-05-19 

 

Närvarande: 

Johan Strömberg Skövde, Ordförande 

Bernth Lundqvist Falköping 

Sandra Lindgren skolchefsgruppen 

Per Andersson Mariestad 

Thomas Roos Lidköping 

Anders Liedholm Tidaholm 

Fritiof Andersson Skövde 

Johan Lindell RegioVUX 

Erland Gustafsson Töreboda 

Camilla Börjesson Jansson Skara 

Lisbeth Sjödin Skövde 

Josefine Wester Hjo 

Anna Dahlson Karlsborg 

Ann-Helene Alexandersson Tibro 

Annelie Svantesson Lidköping 

Anita Thorsberg Ladinek Gullspång 

Anna Carlsson Sekreterare 

 

1. Mötet öppnas 

Johan Strömberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Föregående mötes anteckningar 

Föregående mötes anteckningar lades till handlingarna utan 

kommentarer.  

3. Yrkesbyrån 2017 – Ansökan om medel 

Gällande lärling är förslaget att söka 120 årsstudieplatser för andra 

halvåret 2017. Totalt 6 000 tkr, samt medel för handledarutbildning, 70 

tkr, och för arbetsplatsersättning, 2 000 tkr. Medlen söks till Skövde 

kommun och västra området rekvirerar därifrån.  

 

Bussförarutbildning förläggs i Tidaholm och Anders meddelar senare hur 

många platser som är aktuella.  
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4. För Yrkesvux ska minst 51 % av platserna vara 800-poäng och max 49 

% vara 1 100-poäng.  

Förslag: 

1 100-poäng  233 platser 

 800 poäng  78 platser 

1 100 poäng  spr.först 22 platser 

 800 poäng spr.först 10 platser 

 

Siffrorna kommer att kontrolleras och de som saknas rapporteras in.  

 

Beslut: 

Mötet beslutar att ansökan görs enligt protokollfört förslag.  

5. Yrkesbyrån 2018 – Kommunal medfinansiering  

Förslaget är att medfinansieringen ska fördelas på kommunerna. Möten 

under våren har visat att politiker och tjänstemän har önskemål om att 

fortsätta som tidigare.  

 

12 maj var ärendet uppe i kommunalförbundets styrelse som lämnat det 

vidaret till Kommunchefsgruppen som lämnar vidare till 

Skolchefsgruppen som lämnar vidare till Rektorsgruppen. Uppdraget 

kommer att bliatt ta fram en hållbar modell för att söka statsbidrag och 

som ska fungera i samverkan även om det inte finns statsbidrag att söka. 

Ett förslag kommer i oktober 2017.  

 

Under 2018 fördelas statsbidragen till kommunerna utifrån 

medfinansieringsstorlek enligt tidigare beslut. Politiken tycker att det är 

en bra modell och vill fortsätta med den. 

 

Beslut: 

Mötet beslutar att Yrkesbyrågruppen kompletterad med Johan Lindell, 

Regiovux, får uppdraget och att Rektorsgruppens presidie är 

remissinstans.  

6. Avtalsförslaget för Samhällsorientering Skaraborg 

Avtalsförslaget för Samhällsorientering Skaraborg presenterades. Rektors-

gruppen behöver ta sitt beslut vid dagens möte för att avtalet ska vara klart 

före årsskiftet.  

Listan över dem som undertecknar avtalet uppdaterades.  

En kort diskussion om kvalitet ska mätas i index eller procent.  

 

Beslut: 

Mötet beslutar att godkänna förslaget till avtal. Beslut om kvalitet ska 

mätas i index eller procent tas senare utfrån andra beslut.  

7. Kvalitetsarbete 

Strikt enligt statistiken når kommunerna alla mål gällande Betyg, 

Arbetsmarknadsrelevans, Avbrott och Nöjdhetsenkät. Tolkningarna och 

säkerheten i materialet är dock ett problem. Avbrottskriterierna ställer till 

det och svarsfrekvensen är alltför låg. SFI-enkäten visar på samma resultat 

och problematik.  

Presentationen kommer att skickas ut tillsammans med protokollet.  



    3 (5) 
  

 

Resultaten har sett liknande ut under flera år och ett av problemen är att 

enkäterna egentligen inte mäter utifrån styrdokumenten. Dessutom 

behöver alla delar mäta med samma mått, antingen index eller procent.  

 

Beslut:  

Mötet ger kvalitetsgruppen i uppdrag att utforma en ny 

kvalitetssäkringsmodell för att driva gemensam utveckling i Skaraborg.  

8. Beslut om att bilda arbetsgrupp med rektorer för SUV 

En kartläggning visar att kommunerna har mycket olika förutsättningar 

gällande Särskild undervisning för vuxna. Här behövs en bättre 

samverkan. Samarbete skulle kunna ske kring Digital kompetens, 

Individuell studieplan/Betyg/Bedömning, Systematiskt kvalitetsarbete, 

Personal och Organisation.  

 

Representanter i gruppen:  

Bernth Lundqvist, Falköping, Marie Lindblad Gullspång, Josefin Wester 

Hjo, Anna Dahlson Karlsborg, Anneli Svantesson Lidköping, Mikael 

Fransson Mariestad, Camilla Börjesson Jansson Skara, Fritjof Andersson 

Skövde, Ann-Helen Alexandersson Tibro, Brita Johansson Tidaholm och 

Nils-Evert Kjellen Töreboda. Anneli Svantesson är sammankallande.  

 

Beslut: 

Mötet beslutar att skapa ett SUV Skaraborg jämställt med SFI 

Skaraborg. De kommuner som ska delta i gruppen är de som har SUV 

inom sina verksamheter.  

9. Länsstudiedag 2018 

Länsstudiedagsgruppen presenterade sitt förslag till länsstudiedag 2018.  

 

Beslut:  

Mötet beslutar att Länsstudiedag 2018 sker den 14 mars med tema 

Digitalisering. Gruppen har fortsatt mandat och förtroende att planera.  

10. RegioVux-projektet  

Johan Lindell informerade om RegioVUX-projektet och de förberedelser 

och det arbete som sker där.  

11. InVäst och processen med det projektet/Camilla och Annelie 

InVäst är ett tänkt ESF-projekt gällande fortbildningsinsatser för 

personal inom SFI. Informationen som Camilla och Anneli kan ge vid 

mötet är att hela projektplanen måste skrivas om. Arbetet fortsätter.  

12. Upphandling distanskurser 

Bernth Lundqvist informerade om att det är möjligt att göra gemensam 

upphandling av distanskurser och vill ha besked om vilka kommuner 

som är intresserade av att delta. Alla tar med frågan hem till respektive 

kommun för diskussion och har svar nästa möte, 1 september i 

Tidaholm.  
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13. Yrkesexamen och gymnasiearbete inom Vuxenutbildning 

Thomas Roos har med en fråga från SYV-gruppen gällande hur 

Vuxenutbildning Skaraborg arbetar med yrkesexamen och 

gymnasiearbeten. Hur görs det i de olika kommunerna? Är det möjligt 

att samla informationen och kunna hjälpas åt? 

 

Beslut: 

Mötet ger alla i uppdrag att skicka information till Thomas Roos om hur 

man i varje kommun arbetar med yrkesexamen och gymnasiearbete på 

vuxenutbildningen.  

14. Eventuellt samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Specialpedagogiska skolmyndigheten är intresserade av ett amarbete 

med VUX Skaraborg. Hur skulle man kunna inleda ett sådant samarbete? 

 

Beslut: 

Mötet beslutar att bjuda in Specialpedagogiska skolmyndigheten till 

Rektorsgruppens nästa möte den 1 september i Tidaholm.  

15. Höstens möten 

 

Beslut:  

Mötet beslutar att höstens möten sker enligt presenterat förslag:  

1 september i Tidaholm 

20 oktober i Tibro 

15 december i Töreboda 

16. Arbetsgrupp för riktlinjer gällande studiestartsstöd 

Det behövs en arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för kommunernas 

arbete med studiestartsstödet.  

 

Beslut: 

Mötet ger Camilla Börjesson Jansson i uppdrag att kalla till ett första 

möte gällande riktlinjer för arbetet med studiestartsstöd snarast efter 31 

maj. Hela Rektorsgruppen kallas till mötet.  

17. Nätverksgrupperna 

Listan över sammankallande för de olika nätverksgrupperna 

uppdaterades. Alla grupper ska skicka sina mötesdatum för hösten 2017 

till Rektorsgruppens presidie för att de ska kunna samlas i ett gemensamt 

kalendarie.   

 

Sammankallande i nätverksgrupperna är:  

Eng – Skövde 

MA – Falköping 

SO-ämnen – Falköping 

SVA – Skövde 

SV – Skövde 

VO – Mariestad 

SFI – Tidaholm 

SUV – Lidköping 
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Adm – Falköping 

SYV – Lidköping 

18. Mötet med Anna Ekström 

Johan Strömberg informerade kort om mötet med Anna Ekström, 

gymnasie- och kunskapslyftsminister, tidigare under våren. Det var ett 

mycket bra möte och ministern var imponerad över verksamheterna. 

19. Mötets avslutande 

Johan Strömberg tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

Johan Strömberg 

Ordförande  


