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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 september, Gothia Science Park, Lokal Vänern och 

Vättern, kl 8.30 – 12.00. 

 

Beslutande tf Pontus Düring, Skövde 

Katarina Levenby, Hjo  

 Sandra Lindgren, Falköping 

  Elisabeth Jansson, Lidköping 

Pähr Nyström, Tibro 

   Tf Maria Appelgren, Mariestad 

  Karina Bronell, Falköping 

  Rogher Selmosson, Skövde 

  Yvonne Kjell, Vara 

  Gunilla Kindberg, Lidköping  

 Jonny Palmkvist, Skara 

 Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborg 

 Bosse Svensson, Essunga            

  Eva Dahl, Grästorp 

  Marita Friborg, Töreboda 

 

Ej närvarande Tidaholms kommun, Gullspångs kommun och Götene kommun.  

  

Övriga deltagare  Frida Jolsgård, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Anita Kjellström, Högskolan i Skövde  

  Gunvi Broberg. Högskolan i Skövde 

  Susanne Klaar, Högskolan i Borås 

 Johan Strömberg, avdelningschef vuxenutbildningen Skövde   

  kommun 

  Johan Lindell, vuxrektor Tidaholms kommun 

 Moa Mannesson, delprojektledare Vägledning för livet 

  

Utses att justera Eva Dahl 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 65 - 77 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Yvonne Kjell 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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Justerande  _________________________  

 Eva Dahl 

 

 

§ 65 Mötets öppnande 

Ordförande Yvonne Kjell hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 66 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Eva Dahl. 

 

§ 67 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 68 Information och dialog kring uppstart av lärarutbildning  

Representanter från lärarutbildningarna i Borås och Skövde berättade om hur arbetet 

fortskrider med att starta lärarutbildning vid Högskolan i Skövde i Borås regi från januari 

2018. Ett pressmeddelande släpps de närmaste dagarna och därefter intensifieras 

arbetet med att rekrytera studenter.  

För kontakt med VFU-ansvarig på HiS maila gunvi.broberg@his.se. Övriga deltagande på 

dragningen har följande adresser: anita.kjellstrom@his.se och susanne.klaar@hb.se.  

 

§ 69 Utredning regional vuxenutbildning  

Johan Strömberg och Johan Lindell beskrev det arbete som en grupp vuxrektorer gjort 

med att ta fram förslag kallat Yrkesbyrån 2020.  

Dragningen föranledde diskussion om främst den finansiering som blir en konsekvens av 

förslaget. Medfinansiering och lokala lösningar blir viktiga frågor. Skolchefsgruppen är 

kritiska till att inte blivit involverade i ett tidigare skede, men påpekar att de är positiva 

till utökad samverkan. På skolchefsmötet i november önskas mera tid för en ordentlig 

diskussion. Då finns också protokoll från styrelsemötet den 20 oktober där detta förslag 

läggs fram.  

 

Beslut: 

Skolcheferna ställer sig bakom förslaget Yrkesbyrån 2020, med förbehållet att de vill 

vara en del av den kommande processen. 
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§ 70 Information om genomförd SYV-Barometer samt enkät om vägledning 

        till skolchefer  

Moa Mannesson, delprojektledare föredrog översiktligt SYV-barometerns resultat. 

Enkäten hade låg svarsfrekvens bland Skaraborgs studie- och yrkesvägledare – 31 %. 

Dock finns en del intressanta svar att diskutera. Bilderna bifogas detta utskick. Moa 

kommer tillbaka på mötet i november för att föredra undersökningen i sin helhet.  

En kompletterande undersökning mot skolcheferna har skickats ut ett par gånger och 

finns även i informationsunderlaget till kallelsen till dagens möte. Endast Tidaholm, Hjo, 

Lidköping, Skövde och Karlsborg har svarat. Det är värdefullt med era synpunkter för 

att göra SYV-barometern mera komplett och användbar.  

 

§ 71 Antagningsåret 2017  

Frida redogjorde för antagningsåret 2017: 

 

Betyg 

Antagningskansliet behöver se över hanteringen med betyg.  

Vi hanterar fler och fler betyg manuellt, alla betyg från IM (samt vissa mindre 

grundskolor) måste läggas in en och en. I år ca 350st (2016 var det ca 200st). 

 

 Flera skolor skickade inte in betygen i tid. Inkommit efter den 16 juni. 

 Flera kunde inte leverera meritvärdet, vilket skapar osäkrare process och 

långsamt arbete för oss. 

 Väldigt många inskickade betyg på elever som ej valt till gymnasiet, de är långt 

från behöriga och kan ens inte söka till gymnasiet pga. åldern (födda 96) 

 Flera skolor skickade sena kompletteringar eller ändrade felaktiga betyg.  

 Många skickade in betygen dubbelt, då blir vi tvungna att kolla en extra gång så 

att vi verkligen har fått med alla betyg. 

 Flera betyg inkomna efter antagningen den 26 juni, vilken medförde manuell 

antagning 

  

Omval 

Antagningskansliet behöver se över hanteringen med omvalen. En ny digital lösning 

måste finnas på plats till nästa års antagning. 

 Många sena omval till program som inte har några lediga platser. Viktigt att få ut 

information om när och hur man gör omval till SYV och på hemsidan. 

 Fått in flera omval där eleven vill stå antagen på två ställen, så att de får fundera 

i några dagar. Antagningskansliet måste skapa riktlinjer för hur vi hanterar detta.  

 

Antagningskansliet måste informera elever och SYV om att även om de är antagna i ett 

annat antagningsområde är det rangordning gäller. Alltså eleverna kan bli antagna på 

flera ställen men får vi på antagningskansliet vetskap om att eleven blivit antagen på 

högre val, tar vi bort det val som är lägre. 

  

Vem är ansvarig att meddela eleven vid svar på dispens i engelska? Hur görs 

bedömningen? Processen måste förtydligas. 
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Vi behöver vara tydligare till SYV och elever att man MÅSTE svara på sin antagning även 

om man inte vill ha platsen. Samt uppmana skolorna att kontakta de elever som inte 

svarat. 

 

Rektorer behöver hjälp med hur de kan läsa av statistiken när de ska sätta antal IMPRO- 

platser. Ett förslag är att ha en träff med rektorerna i början av v32 då vi tittar på 

statistiken tillsammans. 

 

Det är många elever som inte dyker upp på uppropet. Vi plockar bort dem från 

programmet efter 3 dagar. Viktigt att få information från skolorna om att vi ska plocka 

bort eleverna samt information ut till elever och SYV om vilka regler som gäller. 

 

Vi måste på något sätt publicera information om på vilka program det finns lediga 

platser, samt hur många platser och hur många reserver. Detta för att minska antalet 

frågor. 

 

Skolorna har inte full koll på vilka elever de ska ha på sina program. Vi har elever som 

har gått på program i en vecka utan att vara antagna. 

 

§ 72 Kompetensforum - återkoppling  

Forts. Hur kan vi öka Skaraborgs attraktivitet utifrån ett 

kompetensförsörjningsperspektiv? 

Rogher berättade om Kompetensforums vidare arbete med ovanstående fråga och 

redogjorde för deras föreslagna arbetssätt. En matris kring olika arbetsområden och 

insatser bifogas. 
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§ 73 Studiehandledning i samverkan med digitala lösningar – uppföljning 

SIKT-nätverket arbetar samtidigt med detta möte pågår med denna fråga.  

 

§ 74 Fokusområdets struktur och organisation.  

Rapportering från nätverken. 

Nätverket Förskolan (Bosse, Kajsa)  

Bosse och Kajsa kommer hädanefter att tillsammans ansvara för nätverket. Vid nästa 

möte företräder Kajsa, eftersom mötet är förlagt till Karlsborg.  

Nätverket Grundskolan (Marita) 

Vid mötet i juni diskuterades den kommande starten av lärarutbildning. Även elevhälsa 

som förebyggande och främjande insats var en punkt på dagordningen. Problemet med 

lärares flytt över kommungränser och den mer eller mindre aktiva rekrytering som 

pågår var uppe.  

Nätverket Gymnasiet (Yvonne) 

Möte i september.  

Nätverket Särskolan (Karina) 

Möte i september.  

Nätverket Vux (Sandra) 

En arbetsgrupp för att starta upp processen med nytt vuxavtal har inrättats. 

Regiovux; Regiovux skulle egentligen löpa ut vid årsskiftet, men har fått förlängning ett 

halvår. I projektet arbetas det med validering.  

Nätverket Elevhälsan (Leif) 

Ingen rapportering. 

Nätverket KAA (Maria) 

Ingen rapportering.  

Nätverket SIKT (Pähr) 

Nätverket har samtidigt möte där de bland annat diskuterar studiehandledning på 

modersmål med en ev digital lösning. 

Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Lisa J) 

Alla har nu sammanställt LIKA på kommunnivå, analys görs på möte som pågår 

samtidigt som skolchefsmötet.  

Nätverket SYV (Annelie) 

Nästa stormöte för alla SYV i Skaraborg genomförs den 13/10 med besök av Åsa 

Sundelin, som pratar om bland annat nyanlända. Anmälan för studie- och 

yrkesvägledare och intresserade rektorer görs på utbildningskaraborg.se.  

Praktikverktyget 

Flera kommuner är nu på väg att bli aktiva aktörer i praktikverktyget; Tidaholm, 
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Karlsborg, Falköping samt förhoppningsvis Tibro. I vår kan ytterligare flera kommuner 

förberedas för inträde, förslagsvis 5 nya kommuner. Kostnad för 2017 = år tre 

efterfrågas och bifogas detta utskick.  

 

§ 75 Studieresan 19-20 oktober 

Rogher och Sandra arbetar med innehåll och logistik. De flesta skolchefer har anmält att 

de stannar två nätter i Varberg, Hotell Fregatten. På torsdag kväll äter vi en gemensam 

middag på restaurang som Hillevi bokar. Program kommer senare. 

 

§ 76 Övriga frågor 

En utbildning i TMO - Trauma Medveten Omsorg kommer att erbjudas 

skolanspersonal i höst. Den har tidigare genomförts med personal från vårdsektorn med 

bra respons. Erbjudandet skickas till samtliga rektorer.  

 

§ 77 Avslutning 

Nästa möte sker i Varberg den 19 oktober.  

 

Mötet avslutas 


