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Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a •  

E-post utbildning@skaraborg.se • Webb www.utbildningskaraborg.se 

PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 1 mars 2019, Gjutaren, Järnvägsgatan 6, Töreboda 

kl 8.30 – 13.30. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Anneli Ahlm, Tidaholm 

Katarina Levenby, Hjo 

Marita Friborg, Töreboda            

Maria Appelgren, Mariestad 

  Sandra Lindgren, Falköping 

  Karina Bronell, Falköping      

 Dzenan Mahic Vara 

  Eva Dahl, Grästorp 

 Tina Hededal, Essunga 

 Maria Andersson, Gullspång 

 Karin Gustavsson, Karlsborg 

   

Ej närvarande Tibro kommun, Lidköpings kommun, Skara kommun 

  

Övriga deltagare      Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  Frida Jolsgård, antagningskansliet, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Maria Wetterlid, projektledare Vägledning för livet 

 Moa Mannesson, delprojektledare Vägledning för livet 

 Sara Holm, regional projektledare IMprove 

 

Utses att justera Leif Lagergren, Götene 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 17 – 30 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Katarina Lindberg 

 

Justerande  _________________________  

 Leif Lagergren 

 

§ 17 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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§ 18 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Leif Lagergren. 

 

§ 19 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 20 Tema Förändringsledarskap 

Skol- och utbildningskonferensen (reflektioner) 

Gårdagens konferens för nämndspolitiker blev uppskattad och Gunnar Islau som var 

föredragande gav intressant kunskap till nya såväl som gamla politiker. Guldgruvans 

förskolepedagoger höll i aktiviteter under konferensen och genomförde även ett pass för 

skolcheferna före dagens möte. Innehållet var då programmering.  

Skolledarkonferensen 

Skolledarkonferensen genomförs den 3 april och vi påminde om vikten av att anmäla 

samtlig skolledarpersonal i tid.  

Studieresa 2019  

Arbetsgruppen som planerar höstens studieresa är på gång, men avslöjade inget idag. 

 

§ 21 Samverkan skola-arbetsliv 

 

-                  praktikplatsen.se (film, goda exempel, moduler) 

Anneli Alm berättade om praktikplatsen.se och visade filmen som tagits fram för att visa 

på vikten av praktik i olika former. Ett flertal kommuner är nu aktiva i webbtjänsten och 

fler är på väg in. Både PRAO och APL hanteras på praktikplatsen och kring LIA (praktik 

på YH-utbildning) görs förberedelser för att kunna hantera även denna praktikform.  

 

-                  jobbcirkus (studiebesök i Eskilstuna för studie- och 

yrkesvägledare)   

Med finansiering från projektet Vägledning för livet genomfördes en studieresa till 

Eskilstuna där målet var att besöka ”Jobbcirkus”. 15 stycken studie- och yrkesvägledare 

och annan personal från skola/kommuner upplevde ett interaktivt sätt att vägleda inför 

framtida studie- och yrkesval. Intresset för att anordna något liknande i Skaraborg är 

stort och Anneli, Frida, Moa och Hillevi kommer att ha ett inledande möte för att se över 

förutsättningarna. Jobbcirkus skulle eventuellt passa in i våra övriga satsningar kring 

fullföljda studier. Återrapportering till skolcheferna den 5 april. 

 

§ 22 Projektet Vägledning för livet avslutas 31/3 

Maria Wetterlid och Moa Mannesson berättade om projektet Vägledning för livet som 

avslutas den 31 mars. En mängd insatser har gjorts under de två år som projektet 

funnits. Se presentation på samverkanytan. 

 

§ 23 IMprove 

Sara Holm, regional projektledare för ESF-projektet IMprove (projektägare SKL), 

berättade om satsningen på språkintroduktionen. Se informationsunderlaget och 

presentation på samverkansytan.  

 



  

SI DAN 3 AV 5  

§ 24 Prislistan 

Ekonomgruppen har tagit fram ett förslag till prislista för gymnasieutbildningarna under 

2019. Yvonne Härling, ekonom på Lidköpings kommun, fanns med via Skype och 

föredrog principerna för framtagande av prislistan. Prislistan grundar sig på alla 

gymnasiekommuners budget och utgår från SKL´s cirkulär. 

 

Dock framfördes synpunkter på att ökningen är stor och att organisationerna inte är 

tillräckligt effektiva. Ökningen är: 

Snitt procentuell höjning 2019  3,128%  

Viktad höjning 2019  2,910%  

Kr höjning snitt  3 963    

 

Skolcheferna föreslår styrelsen att lägga ett uppdrag som syftar till en översyn av 

prislistan. Gruppen som helhet ställer sig inte bakom årets prislista. Vid 

handuppräckning blev fördelningen enligt följande: 

Kommuner som inte ställer sig bakom prislistan: Gullspång, Karlsborg, Töreboda, Hjo, 

Grästorp, Essunga, Götene, Falköping och Tidaholm. 

Kommuner som passar på frågan: Mariestad och Skövde. 

Kommuner som ej var närvarande vid tidpunkten för denna fråga på mötet: Lidköping, 

Skara, Vara och Tibro. 

 

 

§ 25 Branschråd pedagogik (namnförslag till styrgrupp) 

Till dagens möte hade skolcheferna i uppdrag att se över möjliga deltagare i 

branschrådet från de egna verksamheterna. Gruppen fördelade ansvaret enligt följande: 

Förskolechef  Skövde 

Grundskolerektor Falköping 

Gymnasierektor Mariestad 

Vuxrektor  Sandra kollar med nätverket den 22/3. 

IKT  Tibro 

Fackföreningarna Hillevi kollar med regionombuden 

 

Respektive skolchef återkopplar med namn på utsedd representant till Hillevi. 

 

§ 26 Basgrupper – nätverken part 2 

Redovisning av dokumentation från dialogen på förra mötet. Gruppdiskussionerna fick 

utgå då tiden inte räckte till. Frågan fortsätter nästa möte.  

 

§ 27 Rapport från Vårdsamverkan Barn och unga (Katarina) 

Ingen rapportering 

 

§ 28 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  

                         Rapportering från nätverken. 

 

Nätverket Förskolan (Djeno) Ingen rapportering 

Nätverket Grundskolan (Marita) Ingen rapportering 

Nätverket Gymnasiet (Ove, Jonny) Ingen rapportering 

Nätverket Särskolan (Karina) Ingen rapportering 

Nätverket Vux (Sandra) Ingen rapportering 
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Nätverket Elevhälsan (Leif) Jessica kommer att medverka nästa gång med 

Föräldraresan. 

Nätverket KAA (Maria Appelgren) 

En skola för alla fick stort utrymme på mötet. Genom projektet har det möjliggjorts att 

satsa på implementering och att försöka få igång ett ökat användande av blanketten 

Rutin för köp av gymnasieplats. En grupp har också tillsatts för att ta fram en 

metodbank.  

Nätverket SIKT (Pähr) Ingen rapportering 

Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Eva) Ingen rapportering 

Nätverket SYV (Annelie) På nätverksträffen i vår kommer Martin Hugo från Jönköping 

University att prata om ”att motivera, när ingen motivering finns”. Kostnaden tas via 

Antagningskansliet. 

Nätverket IM (Maria Andersson) Senaste mötet hölls i Falköping. Stort deltagande och 

stort engagemang. Behovet av samverkan med nationella program framfördes. 

Informationen bör läggas ut på Utbildningskaraborg.se.  

IM-nätverket efterlyser kunskap om hedersvåld. Se infounderlaget. Förslag att Karin, 

som omnämns i underlaget, ska medverka på nätverksdagen (fd länsstudiedagen).  

 

§ 29 Övriga frågor 

 

Fjärrundervisning  

Mötet uppmärksammade på förra mötet att vuxenutbildningen inte finns med i avtalet 

kring fjärrundervisning. Det har nu lagts till och skrivits in på ett enkelt sätt. 

 

Bilder till Skolledarkonferensen 

De kommuner som önskar komplettera med fler eller nya bilder till det bildspel som 

rullar på Skalledarkonferensen, skickar in dessa till Frida.  

 

SAMSA 

VGR och Västkom står gemensamt bakom SAMSA som är en webbplattform som 

förenklar för vårdtagaren och elevhälsan. Dialog och samverkan mellan 

skolan/vården/socialtjänsten underlättas. Från kommunalförbundet (Adam Krantz) 

kommer en förfrågan om elevhälsans deltagande i pilotgrupp.  

 

Fristående kurser kring IT och ledarskap från Högskolan i Skövde 

Högskolan i Skövde undrar om utbudet av fristående kurser svarar mot 

verksamheternas behov och meddelar också att det är ett ökat utbud av fristående 

kurser nu. Om det finns ytterligare eller andra önskemål av kurser, förslagsvis inom IT 

och ledarskap vill de gärna försöka tillmötesgå detta. Se länk: 

https://www.his.se/Sokresultat/?q=&language=sv&P_StartSemester=20181&P_Sortet=sor

ted&StartSemester=20192&C_Sortet=sorted&Filter=Filtrera+kurser 

  

https://www.his.se/Sokresultat/?q=&language=sv&P_StartSemester=20181&P_Sortet=sorted&StartSemester=20192&C_Sortet=sorted&Filter=Filtrera+kurser
https://www.his.se/Sokresultat/?q=&language=sv&P_StartSemester=20181&P_Sortet=sorted&StartSemester=20192&C_Sortet=sorted&Filter=Filtrera+kurser
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§ 30 Avslutning 

Mötet avslutas. 

 

Nästa möte: 

5 april 

 

 

 

 


