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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 3 april 2020, via Teams.  

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Gunilla Kindberg, Lidköping 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Eva Dahl, Grästorp 

   Djeno Mahic, Vara 

   Leif Lagergren, Götene 

    Hans Persson, Skara 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

   Eva Gustavsson, Tibro 

   Tina Hededal, Essunga 

  Awaz Karim, Gullspång 

  Karina Bronell, Falköping 

  Johan Rahmberg, Skövde 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Sandra Lidberg, Falköping 

  Mari-Louise Brage, Hjo 

Ej närvarande - 

  

 Övriga deltagande 

Frida Jolsgård, Skaraborgs kommunalförbund 

Thomas Ros, vuxrektor Falköpings kommun 

Johan Lindell, vuxrektor Skövde kommun 

Robin Ahlm, Skaraborgs Kommunalförbund 

Patrik Ekman, bitr elevhälsochef, Lidköping 

Karin Ahlqvist, Skaraborgs Kommunalförbund 

Yvonne Härling, ekonom Lidköpings kommun 

Caroline Swarén, ekonom Karlsborgs kommun 

 

 

Utses att justera Eva Gustavsson, Tibro kommun 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 34 - 48 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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Justerande  ______________________  

   Eva Gustavsson 

 

§ 34 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet. 

 

§ 35 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Eva Gustavsson. 

 
§ 36 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 
§ 37 Incheckning på Teams samt erfarenhetsutbyte Corona  

Sista natten med gänget – Hans kontaktar Sommarland och tar även kontakt med 

kommuner utanför Skaraborg som nyttjar evenemanget. Hans kontroller även de 

ekonomiska aspekterna. Pressmeddelande kommer ut måndag 6 april.  

Ett extrainsatt skolchefsmöte kommer att genomföras den 17 april. Då fattas beslut om 

studenten. En gemensam inriktning är önskvärd.  

Gymnasiet och vuxenutbildningens praktiska prov – får dessa genomföras? Några 

kommuner har gjort avsteg från Skolverkets rekommendation att inte genomföra proven. 

Skolverket har dock varit mycket kritiska till dessa avsteg och en webbsändning 

TYA/Skolverket rekommenderas. Skövde stänger nu alla undantag. (OBS! Sedan mötet 

avslutades har ny information kommit från Skolverket, vilket gör ovanstående text 

inaktuell.) 

Gymnasiesärskolan är öppen och detta är okej från Skolverkets sida. 

 

§ 38 Förslag på ny modell för prislistan  

Skolcheferna efterfrågade kompletterande underlag kring prislistemodellen. Därför tas 

sådan dokumentation fram till den 17 april när frågan kommer upp igen.  Då blir återigen 

dessa frågor aktuella: 

1. Ställer skolcheferna sig bakom att använda denna modell? 
2. Ställer skolcheferna sig bakom det framräknade baspriset som i så fall blir 

utgångspunkten i kommande 3 år? 
 

§ 39 VUX-uppdrag delregional funktion 

- Utreda formerna för en regional funktion gällande yrkesutbildningar 
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Johan Lindell och Thomas Ros gick igenom förslaget kring den delregionala funktionen som 

är tänkt att finansieras ur de statliga medlen. En struktur föreslås som gör att det blir mera 

effektivt, rättssäkert och likvärdigt jämfört med nuvarande struktur som till stor del förlitar 

sig på personer. Föreslagen struktur baseras på funktion och inte person. Skolcheferna 

ställer sig bakom inriktningen, men ser fram emot ytterligare underlag inför beslutsdatum 5 

juni. Presentation finns på Teams. 

 

- Genom Lärcenter-tanken möjliggöra för fler att ta del av utbildning  

Samuel Rundin, vuxrektor från Falköping beskriver ett förslag som växlar upp 

verksamheterna kring Lärcenter i Skaraborg. Skolcheferna ställer sig positiva till detta. 

Presentation finns på Teams. 

 

§ 40 Gemensamt möte socialchefer – skolchefer 

En förfrågan har kommit från socialchefsnätverket att ha ett gemensamt möte med 

skolchefsnätverket. Ett första steg är att de båda nätverkens presidier träffas, förslagsvis den 

5 maj. 

 

§ 41 Nytt tema för skolchefsgruppen? Skolledarkonferensen 2021 

Mötet beslutar  

Att genomföra Skolledarkonferensen den 24 mars 2021 

Att ha samma program 2021 som var tänkt att ha 2020 

 

§ 42 VästKom, behov av länsgemensam struktur för elevhälsa? 

Förbundsdirektören har fått en skrivelse att svara på senast den 14 april kring behovet av en 

länsgemensam struktur för elevhälsan. Frågan är ställd från VästKom. Elevhälsonätverket 

har gett synpunkter och samtliga kommuners representanter har svarat och gett inspel. 

Tony Johansson, avdelningschef för elevhälsan i Skövde har sammanställt svaren. 

Dokumentet finns på Teams. 

Mötet beslutar 

Att ställa sig bakom elevhälsonätverkets svar på skrivelsen till VästKom 

 

§ 43 Mediapoolen – genomgång 

Samtliga kommuner har sagt upp avtalet med Mediapoolen. Dock har Skara inte haft avtal 

de senaste åren. Hjo har sagt upp avtalet permanent. De övriga 13 kommunerna har sagt 

upp avtalet i syfte att förlänga på 1 år och under denna tid jobba med avtalet avseende 
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avtalets längd, kostnad och utbud. Arbetsgrupp bildas för att arbeta med avtalet och där 

ingår två skolchefer (Maria Appelgren, och Karina Bronell) samt två representanter från 

SIKT-nätverket. 

 

§ 44 SAMSA – it-system för att dokumentera SIP 

Robin Ahlm och Karin Ahlqvist gick igenom bakgrund med SIP och därefter redogjorde för 

SAMSA. Patrik Ekman, bitr. elevhälsochef från Lidköping beskrev ingången från elevhälsan. 

Presentation finns på Teams. 

 

§ 45 Kort info om ansökan till Länsstyrelsen 

Hillevi berättade om pågående ansökan till Länsstyrelsen utifrån förankringen i 

skolchefsgruppen den 6 mars. Den huvudsakliga inriktningen i ansökan, som stänger den 8 

april, är språkintegrerad yrkesutbildning, kompetensutveckling för personal kring 

densamma och struktur för samverkan avseende detta. Relevanta nätverk kring detta är 

nätverken IM, vux, gymnasiet samt AME.  

Utkast till ansökan finns på Teams. 

 

§ 46  Tema Förändringsledarskap  

                                              Planeringen för studieresan 8-9 oktober pausas. 

 

§ 47  Övriga frågor  

Leif lyfter frågan om förstelärarna. Skolcheferna diskuterar och utbyter erfarenheter. 

 

§ 48  Avslutning 

Ordförande avslutar mötet. Ett extra insatt möte har beslutats genomföras den 17 april kl 

8.30 – 10.30. Förutom prislistefrågan behöver även SAMSA, studenten, skolavslutningar 

och andra Coronarelaterade frågor tas upp. Mötena 17/4 och 15/5 sker via Teams.  

 

Nästa möte: 17 april 

 


