
Vux rektorsmöte Skaraborg 20181019 

Närvarande: Per Andersson, Thomas Ros, André Essebro , Sara Beche, Lisbet Sjödin, Anna 

Nyberg, Lina Eriksson, Johan Lindell, Bernt Lundqvist, Anders Liedholm, Kristina Ahlström,  

Lina Warnby, Marie Persson, Anna Dahlson, Björn Stomberg, Åsa Sandberg, Mikael 

Fransson,  

 

Beslut: 

• Sekreterare- värdkommunen, Anna Nyberg. 

• Genomgång av föregående mötesanteckningar. André Essebro önskar tillägg gällande 

den tillfälliga hemsidan, yrkesutbildningskaraborg.se endast gäller yrkesutbildningar 

som startar i början av 2019. 

• Arbetsgrupp yrkesutbildningar med språkstöd (projekt Skaraborgbyrån) 

En arbetsgrupp bildas för att undersöka möjligheten att starta upp fler yrkesutbildningar med 

språkstöd i Skaraborg. I arbetsgruppen ingår: Marie Persson (Töreboda), Björn Stomberg 

(Tibro) André Essebro (Lidköping) och Åsa Sandberg (Falköping).  Projektledare för 

Skaraborgsbyrån, Lina Warnby får i uppdrag att kartlägga vad språkförstärkta 

yrkesutbildningar på vux innebär.  Vid Nästa vux rektorsmöte ska Lina presentera ett förslag 

på innehåll utifrån horisontella principer till Vuxdag. (utifrån att det finns medel i projektet 

för utbildning inom jämställdhet och integration)    

• Val till presidiet (flyttas till decembermötet) 

• Yrkesbyrån och lärlingsutbildning (Thomas) 

Beslut: Lyfta in Lärlingsutbildning i yrkesbyrån med hänvisning till ”Förordning (2016:937) 

om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning”. Dvs att Yrkesbyrån hanterar alla 

utbildningar som regleras enligt den förordningen. 

 

Information  

• Fråga till hela Vuxrekorsgruppen kring InVäst (Anna) 

InVäst önskar en representant från vuxrektorsgrupp till paneldebatt 17 januari i Skövde.  

Åsa Sandberg kan eventuellt tänka sig att delta men vill ha mer information kring vilka 

ämnen som ska behandlas under debatten. Anna Dahlson mejlar InVäst.    

• Information från skolchefsgruppen (Thomas) 

- En gemensam samarbetsyta (sharepoint) på Skaraborgs Kommunalförbundet.  

- Skolcheferna önskar representation från vuxrektorsgrupp, Tema grupp barn och unga 

(folkhälsa, integration och utbildning) 20 november. Thomas svarar skolcheferna att 

gruppen inte ser en tydlig koppling till vuxenutbildning. 

-  Inget beslut om fjärrundervisning.  

- Skolledarkonferens i Vara, 3 april.  

- Tjänstefördelningsmodell, skolcheferna har börjat att titta (kartläggning) på olika 

tjänstefördelningsmodeller, rektorerna kommer att få detta uppdrag.    

 

• Programmeringskurs (Bernt)  

Matematiknätverket har önskemål att gå programmeringskurs för matematiklärare 7,5 hp på 

Högskolan väst. Uppdraget är att uppmana våra matematiklärare att anmäla sig till denna 

kurs.   

 



• Upphandling av externa kurser (Bernt) 

Om upphandlingen går enligt plan, så har varje kommun ett avtal i januari. Det är viktigt att 

besvara Bernts mejl gällande vem som har delegation att underteckna avtal.   

 

• IKT-nätverk, inget inspel 

 

 

• Rapport från arbetsgrupper och nätverksgrupper (alla) 

- Nätverk: SvA, hur gör man litteraturval, hur hanteras nationella prov, placeringstest, 

elever har rätt att göra en enskild prövning på enskild kurs.  

- Nätverk administration, kvalitetsbilagan, avtalet är inte påskrivet men bilagan kan 

läggas ut redan nu. En grupp har skapats som ska arbeta med att titta på elektroniskt 

flöde ”gulingar mellan oss”.  

- Nätverk samhällsorienterade ämnen. Bernt undrar om någon kan tänka sig att ta över 

samordning för detta nätverk.  

- SYV-nätverk, vi får inte ha skrivelsen förkunskapskrav. Det är hemkommen som gör 

bedömningen om den studerande har rätt förutsättningar. Rätten till grundläggande 

gruvutbildning i annan kommun, eleven har rätt att utbilda sig i annan kommun. Kan 

inte motivera att den studerande får avslag med motivering att utbildningen 

genomförs i hemkommun.    

- Nätverk- Vård och omsorgslärare, tema kring digitalisering, hur kan digitala verktyg 

bidra till en hög kvalitet i ett flexibelt lärande.    

- SFI-lärare har nätverksträff med Invest med fokus på digitalisering använt sig av 

skolverkets moduler.     

 

• Remiss komvuxutredningen (André, Thomas). 

Thomas Ros behöver synpunkter angående kap 5,8, 10-13 ur rektorsperspektiv före 7 

november (skolchefsmötet 9 nov). Lärares synpunkter på utredningens förslag kap 6, 10, 13 

mejlas till patrik.svensson@skovde.se (senast 2/11)   

 

• Statsbidrag för lärcentrum 2019 (Thomas) 

Det finns statsbidrag att söka för att starta lärcentrum(minst 2 kommuner) är det någon 

kommun som kommer att söka? Ta med oss denna fråga till nästa möte, punkt på dagordning.  

 

• Skolverkets årliga regionala dialog – fredag 1 februari 2019, heldag 

Boka in detta datum även för ansvariga politiker.  

 

 

 

Dialog  

• Hur hanterar vi bedömningen (och studieplaneringen) när elever avbryter en kurs och 

återkommer till samma kurs vid ett senare tillfälle? Eller när elever kommer med ett 

intyg i kurs? (Bernt, Thomas) Det är lärarens bedömning som gäller inte någon 

tidsgräns.   

 

• Fusk/plagiering 

Problem att visa på när man misstänker att någon annan har skrivit arbeten eller upplevd 

avskrift om eleven använder sig av memoreringsteknik. Bolla tillbaka frågan till läraren, 

det intressanta är om eleven kan det här?   

mailto:patrik.svensson@skovde.se


 

 

Övriga frågor 

• Försöksverksamhet, digitala NP. Lärcenter i Falköping är försöksskola redogör för 

sina erfarenheter. Tidaholm testar example.net och det verkar fungera.  Skövde testar 

inspira    

• Logga –vuxenutbildning Skaraborgs logga. Skaraborgsbyrån titta på en ny 

logga.  Ska vi försöka ta fram en ny logga för vuxenutbildning skaraborg ska lyfta in 

det i skaraborgsbyrån.   

• Johan Lindell delger sina erfarenheter från RegioVux (regionalt yrkesvux, 

skolverket) om regional samverkan i Skaraborgs som bygger på tillit.  
 

 

 

                                             


