
Välkommen på Vuxrektorsmöte   
Tid: 20 augusti 2021    08.30- ca 12.00   
Plats: Hjo  
Ej närvarande:   
Sekreterare: Ewa Hjerpe  
  

Rubrik  Punkter  Anteckningar  

Beslut      

      

      

      

      

      

Information   Nya medarbetare  
  

Presentation David Lantz rektor Lidköping  

  Återkoppling uppdrag 
Skaraborg   

Uppdragen finns på den gemensamma Teams sidan. Vi 
kommer att fortsätta att arbeta och utveckla våra 
lärcentra. Koppla samman våra kluster till ett 
Skaraborgsnätverk. Kombinationsutbildningar gäller SFI 
och SVA-grund kombinerat med yrkesutbildning. Vi ser 
svårigheter med detta och kommer att göra ett omtag i 
frågan.   

  Arbetsgrupper/ Nätverk 
årshjulet   

Årshjul reviderades under vårterminen. Komex - 
dokumentation av arbetsgång i Komex, från person till 
funktion. Mål en gemensam digital kurskatalog samt 
gemensam ansökan till utbildning.  

  Redovisning från 
kvalitetsgruppen, info+dialog  

Skaraborgsstatistik över antal satta betyg/avbrott samt 
övriga avbrott/inaktivitet, se PP  
Diskussioner i grupper   
• Alla enheter berättar om vad man gör idag på sin enhet  

• Vilka/vilket uppdrag ger vi till lärarnätverken – hur kan 
man jobba med att minska inaktivitet  som 
avbrottsorsak.  

Kvalitetsgruppen sammanställer anteckningar från 
diskussionerna  

  Vuxstudiedagen  Återkommer i frågan  

  Info nya urvalsregler  Nya prioriteringsregler Vux. Redovisning från möte med 
andra utbildningsanordnare i länet.  
Borås förslag och tolkning av prioriteringsordning antas 
till stor del, se fil. Arbetsgrupp Komex arbetar vidare med 
frågan och Styrgrupp lämnar förslag nästa rektorsmöte  
  

  Statsbidrag / Johan S (gärna 
tidigt)  

Statsbidrag har dragits tillbaka för yrkesvux 2022. 
Regelverket är omskrivet. Ny ansökan i oktober  
för andra halvåret 2021. Komex tittar vidare på frågan  
Medfinansiering slopas, bidrag har rekvirerats från 
skolverket  



Johan L önskar få in  antal poäng 
kombinationsutbildningar HT21  

      

      

      

Dialog  Lägesrapport Corona 
kommunvis  
  

Mariestad Distans undervisning – mindre grupper v 34-36 
VO närundervisning  
Töreboda VUX, SFI närundervisning, små grupper  
Gullspång Närundervisning små grupper  
Falköping I dagsläget fjärr/distansundervisning går mot 
närundervisning  
Skara I dagsläget fjärr/distans går mot närundervisning  
Skövde etappvis tillbaka gång till närundervisning, 
prioriterade grupper på plats. SFI mindre grupper från v 
35. VO på plats i stor utsträckning  
Karlsborg små grupper närundervisning  
Hjo små grupper närundervisning  
Tibro Hantverk små grupper närundervisning  
Lidköping Distansundervisning, små grupper 
närundervisning. Nya elever prioriteras  
Tidaholm Delvis distns mindre grupper. Praktiska 
moment på plats.  

  Teamstips, utbildningsinsats?  
  

Samtliga önskar en 2 timmars utbildningsinsats i Teams 
under hösten  
Presidiet beslutar dag  

      

      

      

      

  
 


