
Anteckningar 

 
Tid: 16 mars 2018 08.30 – avslutas med gemensam lunch  

Plats: Hjo, Folkhögskolan 

 

Dagordning rektorsmöte  

Bilagor till dagordningen  

Föregående möte, nätverksgruppsmöten 2018, årshjulet, förslag till vuxavtal.  

 

Beslut  

• Sekreterare- Josefine Wester 

• Föregående anteckningar  

• YB – 2020 (2019) (Johan S) 

Nu ligger beslutet hos kommunerna, med en rekommendation om att säga ja.  

Angående YBYB så ska Johan L skriva ihop en skrivelse/beslut som ska skickas ut till 

kommunerna för beslut. Johan kommer också att ta kontakt med jurist för att se vad 

som gäller juridiskt rätt i kommunala samverkansavtal.  

• Mötestider hösten 2018- Förslag 180831, 181026, 181214. 

Vi kör på dessa tider och dagar; 

180831 Mariestad  

181026 Skövde 

181214 Lidköping 

 

Information  

• Återkoppling gemensam upphandling (Bernt) 

Bernth har fått in från kommunerna för att se vad kostnaderna har varit för 2017 

(gäller gruv + teoretiska gymnasiala kurser). I en gemensam upphandling kan det 

komma och handla om 5 miljoner. Vi vill få ett avtal där i betalar samma pris, få ökad 

kvalitet och säkerhet. Bernth står som kontaktperson. Viktigt att kvalitetsfrågor finns 

med i upphandlingen, men också Nationella prov, hur bedömning genomförs, hur 

säkerställer man att det är den personen som genomför kursen som verkligen gör 

uppgifterna? Kan man ändå anlita en annan leverantör om man anser att någon annan 

har högre kvalitet i vissa kurser. Viktigt att man trycker på kvalitet och inte bara på 

pris. Gruppen jobbar vidare med avtal/upphandling och tar hjälp med skrivningar för 

att få med alla viktiga delar.  

• Statsbidrag 2018 (Johans S) 

Fick i stort sett alla pengar vi sökte 

Yrkesvux 55 miljoner som ska medfinansieras med samma summa 

Språkstöd 8 miljoner. ska medfinansierat med samma summa 

Yrkesförare 32 lastbil, 12 buss (sökt 65 lastbil, 25 buss) Nu avsätts mer pengar från 

staten och vi har fått fråga om vi vill ha för alla sökta platser. Tibro och Tidaholm 

nöjda med sin tilldelning. Falköping vill ha 10 bussplatser, Lidköping 5 lastbilsplatser. 

Johan S skickar in svar senast måndag. 

Lärlingsvux 11 miljoner 

Lärlingsvux med språksöd 935 000 

Totalt 80 miljoner 

Uppföljning/redovisning 15 februari. De vill ha personnummer, kurskod, antal 

genomförda kurspoäng(ej yrkesområde eller slutförd utbildning) 



• Kvalitetsuppföljning enligt vuxavtalet (Johan S) 

Sammanställningen har Johan mailat till ut. Presidiet analyserar. Kompletteringar kan 

mailas till Johan innan sammanställningen går vidare till chefsgruppen. Hur jobbar vi 

vidare med det vi får fram? Syftet med uppföljning är att se vart hela Skaraborg 

befinner sig, därefter är det varje kommunens uppgift att jobba vidare på hemmaplan.  

• Förslag till vuxavtal 2019-2020 (Avtalsgruppen) 

Avtalet är reviderat. Kan vi skicka iväg avtalet till skolcheferna? Ja!  

• Förslag till kvalitetsbilaga (Kvalitetsgruppen) 

Gruppen har träffats och Annelie har tagit på sig att sammanställa. Tanken är att 

mycket av det vi får fram i uppföljningar ska de olika arbetsgrupperna arbeta med. 

Också tydligare specificera vad som ska utvärderas och följas upp. Arbetsgrupperna 

väljer utvecklingsområde och skickar vidare till nätverksgrupperna. Viktigt att 

kommunerna kan hjälpas åt och jobba tillsammans för att höja kvalitet, säkerhet och 

likvärdighet. Kvalitetsbilaga bör egentligen gå med i Vuxavtalet, men vi i 

vuxrektorsgruppen måste vara överens. Kvalitetsgruppen skickar ut förslaget till 

rektorerna och tas upp vid nästa möte 18 maj. 

• Uppföljning Skolverkets regionala dialogdag (Johan S) 

Utvärdering gjordes, 21 st har svarat. I det stora upplevs dialogdagen som mycket bra. 

Förslag till förbättringar som kom upp var bland annat; fördela hur deltagarna är 

placerade under dagen, bordsplacering kanske skulle kunna vara bra. Många olika 

kontakter togs under dagen. Johan skickar ut sammanställningen. 

• Branschråd TC (Johan S) 

Johan blev inbjuden till möte med Teknik College. Teknik College har en tidning som 

de skickar ut och i den görs det reklam för gymnasieutbildningar. Nu när 

ansökningarna till gymnasieutbildningarna minskats har man fått upp ögonen för 

vuxenutbildningen. Man vill nu få med vuxenutbildningen i Teknik College och få 

certifierade yrkesutbildningar. Man vill ha med en representant från vårt nätverk. 

Utbildningar finns idag i Falköping, Lidköping, Tibro och Tidaholm. Vad innebär en 

certifierad utbildning för oss? Det är ju viktigt att vi finns med i branschråden. Johan 

skickar ut mötestiderna till Lina, Thomas, Anders och Ann-Helen. Tibro sitter med 

som representant i branschrådet. 

• SO-avtalet (Johan S)  

Avtalet är ute för påskrift. Hillevi Larsson har tagit på sig att sköta detta. SO är på 

gång att förlängas med vissa kurser. Informationsmöte är fredag 23/3. Terese Isaksson 

och Alexandra Wollmar håller i det. Pengar kommer att ansökas från Länsstyrelsen  

• Skolverkets kommunala referensgrupp (Johan S) 

Johan sitter med i denna grupp för Skaraborgs del. Tanken med gruppen är att bolla 

olika förändringar, tankar och idéer från Skolverket. Johan kommer emellanåt skicka 

ut frågor kopplade till vuxenutbildningen för att få hjälp och olika perspektiv från alla.  

• Naturbruk (Lisbeth) 

Får naturbruks gymnasiala utbildningar finnas med på vår hemsida? Ja 

• Kommande ersättare i presidiet och arbetsgrupper- beslut på majmötet 

Beslut måste tas i maj på ersättare. I vilka arbetsgrupper försvinner det folk? I 

arbetsgrupperna går de nya rektorerna in som ersätter de som slutar. Hur gör vi med 

Linas plats i presidiet? 

• Gemensam informationsplattform (Johan L) 

Bordlägger. Tas upp i maj. 

• Gemensamt ämne för nätverksgrupperna(Kvalitetsgruppen) 

Vad ska vi jobba med? Nätverksgrupperna lever sitt eget liv och jobbar med det de 

själva upplever som viktigt. Rektorsgruppen eller arbetsgrupperna ska kanske vara 



mer styrande eller det som framkommer i kvalitetsuppföljningen? Samtidigt är 

gruppernas eget arbete väldigt viktigt, så inte allt kommer och styrs uppifrån. 

• Nuläge gällande valideringsbyrån (Johan L) 

Arbetsgruppen ska utse representanter från AF som ska ingå. Johan har varit på möte 

med AF och de är med på spåret. Nordöstra områdets representanter är utsedda. Ska 

till utbildningar I slutet i maj bör de första pilotdeltagaran förhoppningsvis vara med. 

SYV:arna ska genomgå Skolverkets webb-utbildning. Viktigt att SYV:arna får tid till 

det. Även bra att rektor har tittat på utbildningen.  

• Projektansökan ”Skaraborgsmodellen”- kompetensförsörjning genom 

samverkan (Johan L) 

Johan har skickat ut ansökan, så alla kan läsa om mål, innehåll, ekonomi. Vi måste bli 

mer strukturerade tillsammans. Johan har skickat dokumentet vidare till VGR och tar 

gärna emot tankar och funderingar innan han skickar vidare till skolchefsgruppen. 

Regionalutveckling (Katarina Carlhed) kommer lägga in en ansökan om en 

samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg. 

• Skaraborgsdistansen (Fritjof, Bernth och Sofia) 

Finns plan för att köra igång med Fysik 1a i Skövde till hösten 2018. När det blir 

definitivt klart, meddelar ny rektor Skövde (Fritjof slutar i april). Finns det andra 

lärare som skulle vara intresserade av köra distansutbildning i t ex kemi? Om kurserna 

kommer att finnas med i ramavtalet avgör inte om vi erbjuder kurserna själva. Om vi 

har någon inom våra egna verksamheter som är intresserade, så meddela 16 maj. 

• Yrkesvux (Lisbeth) 

2017 – 15 miljoner, 261 antagna. Alla som ansökte fick en utbildning, 73 % är kvar, 

många hoppar av för andra aktiviteter. Pengar som är ”över” från 2017 har gått till 

kompetensutveckling för våra medarbetare.  

2018 – Redovisa vad vi producerar första halvåret för att kunna ta beslut om hur vi 

söker för andra halvåret 2018. Hur redovisning ska genomföras, samt Excel-fil skickas 

ut till alla från Lisbeth. Redovisningen gäller både yrkesvux och utbildningarna med 

språkstöd.  

• SYV-gruppen (Thomas R) 

Antagningen sista ansökan i maj, hur gör vi nu när vi inte har gemensam antagning. 

SYV-gruppens förslag är att sista ansöknings dag 15 maj – ska ansökan vara tillhanda 

i hemkommunen. Den kompletta ansökan och bedömda ansökan skickas scannas och 

skickas till anordnar kommun 18 maj. Ansökningsbeslut till sökande sista veckan i 

juni. Elever som söker flera utbildningar måste ange 1.a hand, 2:a hand osv. I:a hands 

valet måste vara det avgörande. För att kunna hantera andrahandsval kommer sökande 

in i mån av plats.  

Anordnande kommun måste meddela hemkommun angående antagning, avhopp osv. 

Viktigt att detta snarast kommer ut skriftligt på hemsidor, anordnar kommuner, 

hemkommuner och SYV:are. 

Vad är en komplett ansökan? Måste det finnas med personligt brev – vi ska inte ha 

några personliga brev.  

SYV: arna efterlyser en prislista. Alla som anordnar yrkesutbildningar skickar 

uppgifterna till presidiet, som sammanställer. 

• Modersmåls och studiehandledning på modersmål (Sofia) 

Finns i dagsläget inte lagstyrt, men det kommer antagligen att komma. 

Fjärrundervisning är möjligt – är det fler som har funderat och kan vi i så fall göra det 

gemensamt.  

SIKT-nätverket i Skaraborg jobbar med denna fråga nu och hur man kan arbeta 

gemensamt med fjärrundervisning. Viktigt att vi bevakar att Vuxenutbildningen finns 



med i arbetet. Sofia tar upp det med Ove B som får ta med sig vidare till 

skolchefsgruppen. 

• Prövning – Särskild prövning (Fritjof) 

Fått elever som säger att prövningar i vissa kommuner är stängt. 

 

Dialog  

• Hemsidan http://www.yrkesutbildningskaraborg.se/  (Lisbeth) 

SYV:arna upplever att det är problem med hemsidan, då det inte går att ändra. Vi 

måste ha en huvudadministratör. Vem äger sidan? Thomas R skickar frågan till 

Katarina Carlehed.  

• Fusk – hur hanteras det? Erfarenhetsutbyte. 

Tar upp 18 maj. 

• Uppföljning av länsstudiedagen den 14 mars. 

Irma B skickat ut. 

Överlag positivt. 

 

 

Övrigt 

•  

 

http://www.yrkesutbildningskaraborg.se/

