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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 8 november 2019, Science Park Skövde, Kanikegränd 3, 

Skövde. Lokal: Vänern och Vättern. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Gunilla Kindberg, Lidköping 

Marita Friborg, Töreboda  

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Eva Dahl, Grästorp 

   Djeno Mahic, Vara 

   Leif Lagergren, Götene 

   Sandra Lidberg, Falköping 

   Erik Eriksson, Skara 

   Annika Eclund, Hjo 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

   Eva Gustavsson, Tibro 

  Tina Hededal, Essunga 

 

Ej närvarande Gullspångs kommun. 

  

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Frida Jolsgård, Skaraborgs kommunalförbund 

Katrin Dannberg, projektledare Studio Ludum  

Jan Malmgren, förbundsdirektör 

                        Lotta Engelbrektsson, Skaraborgs Kommunalförbund 
 

Utses att justera Harald Lundqvist, Karlsborg 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 126 – 143 

   Frida Jolsgård 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

 

Justerande  ______________________  

   Harald Lundqvist 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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§ 126 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet. 

 

§ 127 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Harald Lundqvist. 

 
§ 128 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 129 Samverkan för kompetensförsörjning 

Praktik i olika former, SSA-plan, fler deltagare i arbetsgrupp 

- representation 

 Annelie presenterade det som kommunerna hade svarat ang. praktik i olika former, SSA-

plan. Presentation ligger på teams. 

Skolcheferna önskar få veta mer om kopplingen på förbundet ang. branschråd och SSA 

planer på kommande skolchefsmöte. Hur hänger arbetet med kompetensförsörjning och 

kunskapsutveckling ihop? Vad som görs på Skaraborgsnivå kring samordning inom dessa 

områden? 

Annelis medskick är att det är ett stort arbete att göra med praktikfrågan i kommunerna. 

Det är inget som bara ligger på skolchefernas bord utan detta måste lyftas till flera ”enheter” 

i kommunen. 

  

§ 130 Branschråd Pedagogik, rapportering 

Ett väldigt positivt nätverk med en bra spridning av deltagare. Branschrådet arbetar bland 

annat med att lyfta fram den positiva bilden på skolan.  

 

§ 131 Arbetsgrupp kring praktiknära forskning (Högskolan i Borås) 

Gruppen diskuterar mycket kring ULF. ULF är en förkortning av Utveckling, Lärande, 

Forskning (praktiknära forskning). Aktuella frågor är samverkan kring examensarbetet med 

fokus på den praktiknära forskningen. Gruppen ser att detta är en nära koppling till 

branschråd pedagogik. 

Anneli lägger på teams information om arbetsintegrerad lärarutbildning för lärare på 

fritidshem.  

  

§ 132 Återkoppling förstudie Upplevelsebaserad vägledning  

Ansvarig för förstudien, Frida Johansen, var sjuk. Anneli tillsammans med Lotta 

Engelbrektsson, föredrog punkten. Presentationen återfinns på teams. Några reflektioner 
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från skolcheferna är att Tibro har börjat satsa på visuell vägledning via AI, Gunilla beskriver 

hur de har börjat att diskutera att driva konceptet jobbcirkus för egen del i Lidköping. 

Annelie undrade om det finns ett intresse i kommunerna att fortsätta detta arbete och söka 

pengar för detta. Frågan kom upp vilka vägar finns för att söka externa medel?  

Skolcheferna behöver ställa sig bakom detta om man ska arbeta vidare med det. Flera av 

skolcheferna är skeptiska till detta. Pga. Arbetstid för SYV och för kostnaden samt risk att 

upplevelsen inte besöks i tillräckligt hög grad. 

Förmedla er feedback till Annelie via mejl, senast nästa möte.  

 

§ 133 Studio Ludum 

Information om ESF-projektet Studio Ludum som låter spelintresset visa vägen för att få fler 

unga att avsluta sina studier och hitta sin plats i samhället. Projektet, med verksamhet i 

Götene, Hjo, Skövde och Töreboda, arbetar med ungdomar inom UVAS-gruppen. 

Alla tycker det var en jättebra dragning och hoppas på en fortsättning av 

projektet/satsningen där fler kommuner i Skaraborg kan vara med.  

Katrins kontaktuppgifter: 

Katrin Dannberg 

Projektledare, Projekt Studio Ludum 

Högskolan i Skövde 

Avdelningen för spelutveckling 

Institutionen för informationsteknologi 

Växel: 0500-44 80 00 

Direkt: 0500-44 88 02 

katrin.dannberg@his.se 

 

§134 Nätverk ekonomer 

Beslut: Önskan finns i skolchefsgruppen att det blir ett nätverk för ekonomer. 

Skolchefsgruppen måste skriva ner ett tydligt uppdrag. Skolcheferna behöver även ta hem 

frågan och kolla så detta är ok enligt ekonomens chef. Beslut vid nästa skolchefmöte.   

 

§ 135 Läsårstider 2020/2021 

Erik visade en samlad bild över läsårstider. Denna läggs upp på skolchefernas interna teams. 

 

§136 ”Sista natten med gänget”  

Erik redovisade information från arbetsgruppen för ”sista natten med gänget”. 

Bakgrundinformation om varför man har valt att byta datum. Arbetsgruppen behöver ett 

inriktningsbeslut för att arbeta vidare med konceptet framöver. 

Genomgång kommunvis: 

Vara, Mariestad, Götene, Tidaholm, Hjo, Skara och Skövde ställer sig bakom förslag på 

ändrat datum, men vill utreda frågan vidare. 

Karlsborg, Essunga, Grästorp är tveksamma till att vara med på det nya datumet. 
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Tibro och Falköping har ingen åsikt 

Lidköping är sedan tidigare inte med. 

Inriktningsbeslut är att testa med det nya datumet i år men att diskutera frågan vidare.  

Eriks medskick är att kommunrepresentant måste vara med och fatta och förankra beslut 

från början.   

 

Mötet beslutar 

Att testa det nya datumet 2020. 

 

§ 137 Tema Förändringsledarskap 

Skol- och utbildningskonferensen 5–6 mars: 

Bokad: Johan Wernström – att stänga en skola. 

Eventuellt: Anna Karlefjärd - Röda tråden från styrdokument, planering, undervisning, 

bedömning & dokumentation! 

Hillevi skickar ut frågan vilka som ska sova över i Lundsbrunn. 

 

Information om talarna vid Skolledarkonferensen 25 mars 

Studieresan 8–9 oktober- ingen information än. 

 

§ 138 Återblick 2019 Utbildning Skaraborg 

Flyttas till nästa möte. 

  

§ 139 Basgrupper:  

Vilka satsningar skulle vi vilja göra utifrån vår kommuns      

 förutsättningar och behov?  

Uppdragsbeskrivningar nätverken  

- redovisning av förslag till uppdragsbeskrivningar till nätverken  

 

§ 140 Jan Malmgren pratar om gemensamma satsningar och presenterar sig  

 

§ 141 Återkoppling från förmiddagens basgruppsdiskussioner  

 - Vilka satsningar skulle vi vilja göra utifrån vår kommuns förutsättningar och behov? 

Anneli, Gunilla och Katarina återkommer med en sammanfattning från basgrupper på nästa 

möte. 

Uppdragsbeskrivningar nätverken 

SKIS lyfte att det är få deltagare på mötena. Det ska vara prioriterad tid att var med i våra 

nätverk, men kan ej vara obligatoriskt.  

Gymnasienätverket delger sin uppdragsbeskrivning. Mötet beslutar att godkänna uppdraget. 

IM-nätverkets uppdragsbeskrivning ska tas beslut om på nästa möte. 

 

§ 142 Övriga frågor  
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Återkoppling från direktionen. Beslutet i direktionen lyder: 

Direktionen beslutar 

 

att frångå Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg och besluta om en 

höjning på 1,9 % från gällande prislista för år 2020. Avsteget från avtalet syftar på det 

tidigarelagda beslutet där faktiskt budgetunderlag inte finns tillgängligt. 

 

Information om vad som sas om gymnasieprislistan. Information om att arbetsgruppen 

”röstade ut” Skövde och önskar få in en ekonom från en köpande kommun. Tibro tar med 

frågor om deras ekonom kan vara med. Eva tar med sig frågan till sin kommun då 

ekonomen ligger i en annan enhet.   

  

§ 143 Avslutning 

Mötet avslutas. 

 

Nästa möte: 31 januari 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


