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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 6 april, stadshuset Skövde, kl 8.30 – 13.30. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Sandra Lidberg, Falköping 

  Ove Brodin, Lidköping 

Maria Appelgren, Mariestad 

  Johan Rahmberg, Skövde 

  Yvonne Kjell, Vara 

  Gunilla Kindberg, Lidköping  

  Annelie Alm, Tidaholm           

  Eva Dahl, Grästorp 

  Pähr Nyström, Tibro 

  Jonny Palmkvist, Skara 

  Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborg 

  Karina Bronell, Falköping 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Maria Andersson, Gullspång 

    

Ej närvarande Hjo kommun, Essunga kommun och Götene kommun 

  

Övriga deltagare      Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  Lars Niklasson, rektor Högskolan i Skövde 

 Lena Mårtensson, prorektor Högskolan i Skövde 

  

Utses att justera Maria Andersson 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 30 – 42 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Katarina Lindberg 

 

Justerande  _________________________  

    Maria Andersson 

 

 

§ 30 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

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

Till att justera dagens protokoll väljs, Maria Andersson. 

 

§ 32 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 33 Introduktion till högskolan besök (Hillevi) 

Kort intro till besöket från högskolan. Information om avsiktsförklaring och styrgrupp 

mellan högskolan och kommunalförbundet. Lärarutbildningen genomförs i regi av 

Högskolan i Borås och därmed kan vi inte få svar på dagens möte kring denna 

verksamhet. Däremot hoppas vi på besök från Borås på nästa möte.  

 

§ 34 Information om verksamheten på Högskolan i Skövde.  

Rektor Lars Niklasson informerade om högskolans verksamhet, finansiering, uppdrag 

och framtid. Digitalisering för hållbar utveckling ska vara ett samlande tema för 

högskolan.  

Efter presentationen samtalade skolcheferna med Lena och Lars kring möjliga 

samarbeten och behov som kommunerna har. Skolcheferna hade bland annat tankar om 

digitala hjälpmedel för elever med adhd exempelvis (gamification) och inspiration- och 

hands on-utbildningar för skolledare i digitalisering (á la Halmstad).  

Någon lärarutbildning i HS regi planeras inte. HS har inte dessa examinationsrättigheter 

och utöver det är det problem med att hitta kompetensen som ska genomföra 

utbildningarna. Det finns heller inte studenter, däremot platser, sett i ett nationellt 

perspektiv. Presentation bifogas. 

 

§ 35 Kort information om delprojekt Nära Vård Barn och Unga. 

Delprojektet genomförs inte på skaraborgsnivå utan i MTG. Upprinnelsen är ett 

framgångsrikt likande arbete i äldrevården. Anna Sundström är delprojektledare. 

Beslutet att delta i delprojektet har tagits av politiker i MTG tillsammans med Hälso- och 

sjukvårdsnämnden.  

Framöver är det tänkt att detta arbetssätt ska ersätta Västbus. Delprojektet initierades 

med syftet att stärka upp insatser där vårdcentralerna inte räcker till. Skolcheferna 

poängterar att skolan inte ska bli första linjens vård. Skolan ska arbeta förebyggande 

och främjande och inte agera i något som skolan inte har uppdrag att lösa.  

I höst tar skolcheferna del av projektet återigen och då har arbetet kommit längre. 

Presentation bifogas. 
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§ 35 Arbete i basgrupper, Skol- och utbildningschefsgruppen 2018  

Vid två mötestillfällen har skolcheferna arbetat med att ta fram prioriteringar för det 

fortsatta arbetet i nätverket. Sammanställning av detta arbete bifogas.  

Under en timma arbetar idag skolcheferna i basgrupper med dilemmafrågor. 

 

§ 36 Ansökan till RUN  

Sandra informerar om den ansökan till RUN gällande Skaraborgsbyrån som skolcheferna 

tidigare fått information om. Projektet stärker upp verksamhet som ändå ska utföras, 

men som nu får finansiering för samordning. Vid beviljande är planerad uppstart den 1 

augusti 2018.  

Arbetsförmedlingens aktiva roll i projektets framtagande av valideringsmodell är unikt. 

Detta har VGR uppmärksammat och öppnat upp för en eventuell finansiering av 

följeforskning kring projektet. Ett tillägg till ansökan är därför inskickat från 

kommunalförbundet för att se över möjligheterna till ytterligare medel i detta syfte. 

Presentation bifogas. 

 

§ 37 Tema Digitalisering 

Skolledarkonferensen genomfördes den 4 april och alla är mycket nöjda. Skolledarna 

som deltog berömde dagens innehåll. Såväl föreläsare och moderator, som tema och 

workshop fick mycket uppskattning. Till nästa år identifierades enbart 

gruppindelningsmomentet som en möjlig förbättringsåtgärd.  

Vid nästa möte i skolchefsgruppen bör nästa års konferens i Vara bokas.  

Planeringen av studieresan i höst har påbörjats. Gruppen som anordnar den består av 

Eva Dahl, Jonny Palmkvist, Karina Bronell, Sandra Lidberg och Annelie Ahlm.  

 

§ 38 Programstrukturen på gymnasieskolorna 2018-2019 

Den 1 april rapporteras större förändringar i gymnasieutbudet in till antagningskansliet. 

I år är det enbart TE på Rudbecksgymnasiet i Tidaholm som stänger intag.  

Språkintroduktion för åk 1 startar i Gullspång. 

 

§ 39 Asylsökandes rätt till gymnasieutbildning 

Återkoppling och fortsättning från förra mötet. Skövde delger i detta utskick sitt TU som 

flera kommuner har valt att stödja sitt beslut på.  

Vara följer Skövdes modell, men eleverna ska ha bott i Vara under ett år.  

Falköping följer Skövdes modell. För Falköpings del gäller det ca 10 elever. 

Mariestad följer Skövdes modell.  

Töreboda inte fattat beslut än. 

Gullspång inte fattat beslut än. 

Tibro erbjuder platser.  
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Lidköping tar upp i nämnden vecka 15. De har en skrivning med 4 alternativ, slutligt 

beslut beräknas vara klart om ca en och en halv månad. I Lidköping omfattas 7-10 

elever.  

Grästorp är inte redo att politiskt att fatta beslut än. 

Tidaholm erbjuder platser, det var en verksamhetsfråga.  

Karlsborg har sagt nej politiskt.  

Efter beslut i kommunen ska antagningskansliet informeras. 

 

§ 40 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  

Nätverket Förskolan (Bosse, Kajsa) 

Önskemål att träffas i nätverket på skolledarkonferensen.  

Nätverket Grundskolan (Marita) 

Inget att rapportera. 

Nätverket Gymnasiet (Yvonne)  

Inget att rapportera. 

Nätverket Särskolan (Karina) 

Inget att rapportera. 

Nätverket Vux (Sandra)  

Inget att rapportera. 

Nätverket Elevhälsan (Leif)  

Inget att rapportera. 

Nätverket KAA (Maria Appelgren)  

Nätverket var nöjda med blanketten Rutin för köp av gymnasieplatser som är tagen i 

styrelsen nu. Projektet En skola för alla deltog på mötet och redogjorde bland annat för 

tidsrapportering, blanketter m.m.  

IM- möte planerat till 4/5. Gruppen har arbetat med uppdraget. Flera rektorer har tackat 

ja.  

Nätverket SIKT (Pähr)  

Inget att rapportera.  

Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Eva)  

Nätverket har mycket utbyte av varandra. Dock undrar de om alla kommuner någon 

representant med då närvaron inte är så hög. De önskar ta fram egna uppdrag som 

gynnar alla, ta emot uppdrag från skolcheferna samt utveckla gruppen.  

Marita förslår att nätverket kan göra uppföljning kring trygghet och studiero. Detta 

skulle även kunna fungera som spridning. Marita och Eva ser över detta. 

Nätverket SYV (Annelie)  

Revidering av uppdragsbeskrivningen pågår. Den 8/3 genomfördes en uppskattad 

nätverksdag i Tidaholm. Möte i styrgruppen är inplanerat om ett par veckor. De ska då 

träffa Fyrbodal och Boråsregionen för erfarenhetsutbyte.  

Rapport från Vårdsamverkan Barn och unga (Katarina, Karina) 

Inget att rapportera.  
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Rapport från Kompetensforum (Johan)  

Inget att rapportera. 

 

§ 41 Övriga frågor   

Hillevi ser till att få namn för underskrifter från de sista kommunerna för vuxavtalet. 

Sharepoint kommer att användas hädanefter för delgivning av handlingar i 

skolchefsnätverket.  

En fråga som lyfts är vad det beror på att Skaraborgs utbildningsnivå är så låg. Hur kan 

vi jobba med denna viktiga fråga? 

 

§ 42 Avslutning  

Mötet avslutas. 

 

Nästa möte: 

25 maj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


