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 Sekreterare – Maria Appelgren värdkommunen hälsar alla välkomna. Maria 

Appelgren rektor Vadsbogymnasiet och Vuxenutbildning Mariestad för anteckningar. 

Presentationsrunda då det är många nya deltagare. 

 

 Föregående minnesanteckningar godkändes. 

 

 Yrkesvux – turism  

Behov av en turismutbildning i Skaraborg? DLG startar ev. upp en gy. utbildning 

hösten 2017. Enligt AF inget bristyrke. Sandra L tar med frågan tillbaka och eftersom 

DLG nu erbjuder utbildningen är det inte aktuellt för Vux att starta upp. Johan S tar 

upp frågan i styrgruppen och för vidare frågan till branschrådet för besöksnäringen. 

 

 SFI/SO 

InVäst: projekt utbildning SFI-lärare. Utveckla SFI och processtöd för skola och 

lärare. Hur kan vi utveckla undervisningen etc. Oklarheter kring hur detta ska se ut 

framöver och vem som ansvarar för vad. Oklart kommunernas 

insats/Kommunalförbundets insats i detta. Catarina Carlehed är kontaktperson på 

Kommunalförbundet. 

SO-avtal: Följer inte Vux-avtalet utan löper över 2017. En grupp behöver tillsättas för 

att revidera SO-avtalet inför 2018. Bör vara klart under våren 2017. Gruppen behöver 

formeras tidigt. Några ur nätverksgruppen SFI/SO. Christina Ahlström 

(sammankallande), Therese Isaksson/Skövde (samordnare SO), Åsa 

Sandberg/Falköping och Annelie Svantesson/Lidköping.  

 

 Yrkesbyrån 

Lisbet Sjödin gick igenom grunderna för överenskommelsen inom Yrkesbyrån. 

- Matchning mot bristyrken. Bygger på arbetsförmedlingens prognoser. Listan tas 

fram fyra ggr/år. Andra arbetsmarknadsprognoser kan också ligga till grund för listan. 

- Samverkan Skaraborg, ej kommungränser, ej IKE 



- Kommuninnevånare ej beroende av kommunens ekonomi. Följer principen: de elever 

i Skaraborg som står längst från arbetsmarknaden och har kortast utbildningstid 

prioriteras högst. 

- Studievägledare från sex kommuner har tagit fram en matris för likvärdig 

bedömning. 

- SYV-grupp YB tar fram en lista där ansökningarna är prioriterade utifrån nationella 

styrdokument (matrisen). 

- Rektorsgrupp YB tar beslut om antagning. 

- De sökande som ej blir beviljade utbildning går tillbaka till respektive hemkommun 

för ny bedömning. 

- Antagning fyra ggr/år. Ansökan lämnas till hemkommunen. 

2015 33 % av statliga yrkesvuxbidraget. 

2016 50 % av statliga yrkesvuxbidraget. 

Resultat: 300 ansökningar, 140 beviljade utbildningar. 8,6 miljoner i statsbidrag, 

snittkostnad 61000 kr/utbildning. 

Framtid: 
Beslut om rektorsgrupp: Lina Falköping, Josefine Hjo, Thomas Lidköping, Per 

Mariestad, Sammankallande Lisbet Skövde 

Beslut om SYV-grupp: Falköping, Tibro, Lidköping, Mariestad, Tidaholm, 

Sammankallande Skövde. 

Ekonomisk fördelning: Mycket oklart eftersom budgetpropositionen inte är lagd. 50 

% är redan beslutat i tidigare möte, men från vilken ekonomisk ”påse” ska medlen tas? 

Förslag att invänta riksdagsbeslut till vux-rektorsträff i januari och planera YB med 

första ansökan 15 maj för att få med alla gruppstareter för hösten. 

Bristyrkeslistan behöver ses över. Vux-rektorerna behöver se över om utbildnings-

utbudet kan spridas över Skaraborg. Idéer och förslag kan mailas till Lisbet. 

 

 Vuxavtalet – vid nästa revidering överväga om även ”Prövning” ska tas in i avtalet. I 

övrigt är nu Vux-avtalet godkänt utan vidare justeringar. Troligt att Skol- och 

utbildningschefsgruppen har uppdrag att ta frågan vidare till sina respektive nämnder 

för undertecknande. 

Viktigt att i hemkommunen beskriva hur Yrkesbyrån fungerar och hur fördelningen 

görs. Var positivt att informationen även gavs till Skolchefsgruppen. Behov av en 

fortsatt kontinuitet att rapportera in till Skolchefsgruppen.  

 

 Statsbidrag 

Uppföljning – Johan har skickat ett mail om hur vi ska redovisa statsbidraget.  

Administratörerna var på träff i Skövde i tisdags kring detta. 

 

Yrkesvux med språkstöd – För att få statlig ersättning mste man ha yrkeskurser 

tillsammans med SFI eller GRUV-Sva. Studieplaner ska lämnas in till Lisbet för att 

kunna fördela statsbidraget. 

 

 Ungdomar – DUA, trainee , utbildningskontrakt. En stående punkt. Inget att ta upp 

idag. 

 

 Dialogdag Skolverket Gothia Sience Park Magnolian 18/11 kl 8.30 – 12.00. Anmälan 

av politiker, skolchefer/förvaltningschefer och skolledare senast 9/11. Finns det något 

från kommunerna vill presentera och visa upp?   

Dagordningen:  



Trainee-avtalet 10 min – Camilla 

SYV-nätverket och hur vi samordnar detta. 10 min – Berit Björk? 

Prövningar 10 min – Anna 

Gruv SVA/Ämnesnätverk 15 min - Fritjof 

 

 Nätverk/Ämnesgrupper: 

Gruv: Matematiken var först ut. Man tittar på gemensamma nivåtest för Skaraborg i 

Ma, Sv, SVA och En. Tanken att hitta en gemensam syn. Bra diskussionsunderlag för 

att diskutera grunderna för de nya kurserna. Bra diskussioner i grupperna. 

CSN ändrar sina regler samtidigt som kurserna ändras. Lite struligt. 

Olika förutsättningar i olika kommuner över hur mycket tid som läggs till de olika 

ämnena. Frågan lyfts vidare på ett eget möte. 

Nästa träff i Matematiknätverket 17/11 i Falköping endast ett fåtal anmälda. 

Påminnelse om anmälan om träffen ska kunna bli av. 

 

Adm: har nyss haft möte. Fråga kring Gruv och de nya nationella delkurserna. Hur 

löser vi i praktiken att hemkommunen har ansvaret för Individuella studieplaner. Kan 

vi lägga ansvaret hos den mottagande kommunen att ”leverera” en ISP till 

hemkommunen inom Skaraborg? Frågan behöver tas upp på kommande vux-

rektorsmöte! Kan det finnas digitala lösningar? 

 

SYV-nätverket: önskemål att fortsatt få ha en tvådagarskonferens per år där 

samordning och dialog kan föras. Alla närvarande kommuner stöttar idén! 

Fråga: Blir alla syv-ar kallade till Skaraborgs syv-nätverk? Eller finns det parallella 

nätverk. Sandra undersöker vidare. 

 

 Arbetsgrupper 

Uppdatering: Presidiet gör iordning ett förslag som presenteras vid nästa möte. 

Branschråden: Listan behöver ses över så att rätt personer är representerade i råden. 

Vad är den vidare ambitionen med branschråden? Det verkar som att flera inte är 

aktiva idag. Finns branschrådsutvecklare men den personens uppdrag är oklart för 

rektorsgruppen. 

VO: Har lunchmöte under dagen… 

SFI: inga större frågor som tagits upp.  

Viktigt framåt att SO på distans fungerar framåt. På senare tid har det inte varit några 

kurser på distans. Orsaken: Tekniken, brist på kommunikatör, inte fulla grupper etc.  

Arbete pågår för att lösa detta. 

 

 Presidiet 2017 

Annelie Svantesson och Anita Hagsgård Andersson lämnar presidieuppdraget. 

Beslut att välja in Camilla Börjesson och Anna Dahlson tillfrågade och har tackat ja 

till att ingå i presidiet från och med 18/11. (Sedan tidigare finns Anders Liedholm och 

Johan Strömberg i presidiet) 

 

 Studiedag 2017 

Den större gemensamma studiedagen vårterminen 2017 tar en paus och återuppstår ev. 

kommande år om efterfrågan finns. Fundera vidare kring hur dagen kan nyttjas på ett 

bättre sätt och se om det kan återkomma med gemensam aktivitet. 

 



 Kvalitetsarbete – Nöjdhetsenkäten 

Betygsstatistiken  

Det ser olika ut kring F och Streck, gör vi olika? Andelen A skiljer sig också åt mellan 

kommunerna. Ett möjligt diskussionsämne i ämnesgrupperna. 

Alla kommuner behöver arbeta med svarsfrekvensen. 

Vi behöver titta på avbrott (3 veckors-gränsen).  

Behöver vi dela upp betygen på distans eller klassrumsundervisning? Är det viktigt att 

se om det är differens mellan satta betyg på dem som studerar på distans och övriga? 

Vad är personlig handledning? Vad innebär det att vara i arbete? Ska man vara i arbete 

inom det utbildningsområde man läst? Hur många avslag gör kommunerna på 

yrkesutbildningar (åldersindelad statistik)? 

Olika tolkningar av olika begrepp. Vad är det vi mäter? Svårt att använda och 

analysera resultatet.  

Fritjof förmedlar till presidiet för vidare hantering. 

 

Skaraborgs kvalitetsuvecklargrupp (SKIS) har i uppdrag att ta med resp. kommuns 

resultat utifrån en mall som skickats ut till resp. vux. 

 

 Laget runt: 

Tidaholm: Upplever att det finns ett behov av språkstöd till elever inom 

yrkesutbildningarna. 

Mariestad: håller med och ser samma tendens inom Vård och omsorgsutbildningarna. 

Karlsborg: Har fördubblat sitt SFI men har svårt att rekrytera personal. 

Lidköping: Förväntar fler elever nästa år. CNC-utbildning: svårt att få elever med rätt 

grund till utbildningen. Pröva en mer teoretisk utbildning framåt inom 

produktionsteknik. Vi får gärna skicka elever till denna utbildning. 

Skövde: Handelsutbildning med språkstöd – läser gemensamt med övriga, har 

fungerat bra! Mycket arbete med Gruv och CSN. 

Svets startar igen i januari. Språkstödet gör nytta – lärare ser skillnad på eleverna efter 

praktiken – bra utveckling. 

SFI: utbildning för sjuksköterskor från SKAS. Kommer troligen att fortsätta ett 

samarbete.  

Hjo: SFI och IM-språk ganska konstant. Söker andra medborgare till vuxen-

utbildningen, marknadsför att det finns andra utbildningar också. 

Essunga: lite rörigt i organisationen. Flera elever inskrivna på vux och även på SFI.  

Falköping: Pågående arbete om ISP. Gör om studieperioder med två gemensamma 

starttillfällen per år, v 3 och 33. Utökar möjligheterna att kombinera SFI med Gruv 

och andra kurser samt i samverkan med AF.  

Skara: SYV-utbildning för SFI Skolverket. Saknas forskning kring hur man lägger 

upp ett bra arbete för att vägleda på bästa sätt. Stort avsnitt i SFI om olika yrken etc. 

där man kan arbeta med vägledning.  

Gullspång: Ny person på positionen. AME, integration och vuxenutbildningen i 

samma uppdrag.  

 

Erfarenhetsutbyte mellan kommunernas olika yrkesutbildningar med språkstöd – 

förekommer det? Ett medskick från Sandra framåt. 

 

Kommunalförbundet: Varje kommun ska se ut en huvudadministratör för 

Praktikverktyget före årsskiftet. Utbildningar kommer att ske innan årsskiftet. Vem 

beslutar om att kommuner kan koppla på nya verksamheter in i Praktikverktyget.’ 



 Mentorer för nya i vux-rektorsgruppen 

Presidiet har ett förslag på hur ett mentorskap skulle kunna fördelas. En del av 

mentorskap har redan dragit igång. 

 

 Antagning/utskrivning av elever som inte dyker upp vid kursstart/Falköping: 

Hänger samman med kvalitetsarbetet. 

Hur gör vi i de olika kommunerna?  

Hur hanterar vi elever som inte blir klara med en kurs? När tar man beslut om att 

förlänga en kurs? 

I bilagan till avtalet finns definition på hur detta ska hanteras.  

 

 Nästa möte 2/12 i Hjo 

 

 Konferens  

25 oktober Kompetensförsörjning (Lidköping) 

11 november VG-regionen (Göteborg) 

 

 Mötestider vt 2017 

13 januari – Skövde 

10 mars – Lidköping 

19 maj – Falköping 

 

Antecknat av: 

Maria Appelgren 

 


