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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 Torsdag den 19 oktober, Campus Varberg. Kl 9.00 – 11.00. 

 

Beslutande tf Pontus Düring, Skövde 

Katarina Levenby, Hjo  

 Sandra Lindgren, Falköping 

  Elisabeth Jansson, Lidköping 

Pähr Nyström, Tibro 

   Maria Appelgren, Mariestad 

  Karina Bronell, Falköping 

  Rogher Selmosson, Skövde 

  Yvonne Kjell, Vara 

  Gunilla Kindberg, Lidköping  

  Maria Andersson, Gullspång 

  Annelie Alm, Tidaholm 

 Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborg 

 Bosse Svensson, Essunga            

  Eva Dahl, Grästorp 

  Marita Friborg, Töreboda 

 

Ej närvarande Skara kommun och Götene kommun.  

  

Övriga deltagare  Frida Jolsgård, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Lotta Engelbrektsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  

Utses att justera Maria Appelgren 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 78 - 92 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Yvonne Kjell 

 

Justerande  _________________________  

   Maria Appelgren 

 

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

Ordförande Yvonne Kjell hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 79 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Maria Appelgren. 

 

§ 80 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 81 Gymnasielärling (Rogher) 

Rogher informerar om gymnasielärling, förnyat koncept med Skolverket som står 

bakom.  

På uppdrag av regeringen har Skolverket startat ett lärlingscentrum. Målet är att få fler 

lärlingar på gymnasial nivå och att höja kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. 

Gymnasial lärlingsutbildning finns inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 

vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna. 

Lärlingscentrum stödjer huvudmän och skolor, samt arbetslivsorganisationer och 
arbetsgivare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl).  

I det upplägg som Rogher presenterar handlar det om lärlingsutbildning, där lärlingen 

har lön under utbildningen. Initiativtagare är bland annat handelskammaren och Bjarne 

Pettersson på Västsvenska handelskammaren inbjuder fredag 10/11 kl 11-13 i Skövde 

för att diskutera frågan. 

Skolcheferna lyfter frågan om hur gymnasielärling med lön ställs mot vuxlärling utan 

lön.  Skolcheferna är eniga om att de vill ha mera information.   

 

§ 82 Praktikverktyget (Frida) 

Frida berättar om praktikverktygets nuläge. Presentation bifogas. 

 

§ 83 Forskarskola HiS   

Hillevi berättade om inledande samtal kring forskarskola tillsammans med Högskolan i 

Skövde. En riktad insats mot välfärdssidan med erbjudande om 8 kommundoktorander 

finns. Förslag att någon/några av dessa platser avsätts till utbildningssidan. För mera 

info se informationsunderlag.  

Kostnaden kontra nyttan diskuterades i skolchefsgruppen. Mariestad, Gullspång och 

Töreboda framhöll värdet av en doktorand i arbetslaget, kompetensutveckling och höjd 

utbildningsnivå i delregionen som framgångsfaktorer, medan det från andra kommuner 

kom synpunkter kring kostnaden.  

Hillevi fick i uppdrag att ta reda på mera information och återkomma.  
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§ 84 Kvalitetsrapport 2017  

Hillevi redogör för ett förslag från kansliet att göra en kvalitetsrapport för 2017. Syftet 

är att mäta Måldokumentets avsedda mätetal. Förslag från mötet att mäta olika 

kvalitetsaspekter olika år.  

 

Beslut: 

Att Hillevi bildar en arbetsgrupp tillsammans med några skolchefer 

Att Måldokumentet behöver revideras och aktualiseras 

 

§ 85 Skolchefers ansvarsområden 2018 

Skolchefernas ansvarsområden kvarstår, men ansvarsfördelningen inom gruppen bör 

fördelas jämnare och variera över tid. 

 

Beslut: 

Att ansvarsområden bibehålls 

 

§ 86 Studiehandledning i samverkan med digitala lösningar – uppföljning    
SIKT-nätverkets representanter Hannes Berggren, Vara och Mattias Gustavsson, Tibro, 

har kontakt med Jönköping. Ännu finns inget förslag klart. Representanterna träffas 

Jönköping i november, sannolikt återkoppling i december.  

Pähr återkommer med hur och när SIKT rapporterar.  

 
§ 87 En skola för alla och Vägledning för livet  

Projekten En skola för alla och Vägledning för livet pågår och särskilt nätverken för SYV 

och KAA är involverade. Dessa nätverk ber skolcheferna att sprida kunskap och stå för 

förankring gentemot rektorer angående deras delaktighet i projekten. De upplever det 

svårt att få stöttning för den tid de lägger ner, bland annat som medfinansiering, om 

inte kunskap finns hos deras chefer om vad projekten syftar till. I 

informationsunderlaget till dagens möte finns en kort text om varje projekt för att 

underlätta detta. Sprid gärna till era rektorer.  

 

§ 88 Kort rapportering Yrkesbyrån 2020 (Sandra) 

Turerna kring Yrkesbyrån 202 har varit många och Sandra redogör kort för var vi står 

nu. Beredningen för Kunskapsutveckling ska vara politisk referensgrupp och Hillevi 

ansvarar för att det finns med i deras agenda under resterande delen av 2017 samt 

inledningen av 2018. Sandra och/eller Johan Strömberg kallas till beredningens möten. 

Respektive skolchef ansvarar för dialog med kommunchef och politik i sin egen kommun 

under arbetets gång. 

Utredningen som ska göras avser en finansieringsmodell för regionalt yrkesvux och ska 

gälla från 2019. Sandra har tagit fram en tidsplan som bifogas detta utskick.   

 

§ 89 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  
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Rapportering från nätverken. 

 

 Nätverket Förskolan (Bosse, Kajsa) 

Kajsa deltog på detta möte och rapporterar att det finns en oro över barn som är på 

förskolan hela sommaren. SFI har hemstudier och lämnar hela sommaren. Marita 

berättar då att i Töreboda är barnen hemma under i två veckor på sommaren.  

Annat som diskuterades var Giftfri förskola. Förslag at genomföra en gemensam dag för 

Skaraborg. Förbundet tillfrågades om det ev finns sådan kunskap där, men denna 

kompetens finns ej att tillgå.  

Samordning kring inköp efterfrågas. Webutbildning från upphandlingsmyndigheten är ett 

förslag från Gullspång.  

 Nätverket Grundskolan (Marita) 

Marita uppmärksammade att Måldokumentet inte är känt. Hon gick igenom det på 

mötet. Annat som diskuterades var digitalisering och nya krav i läroplanen. 

Rekryteringen av lärare är ett fortsatt problem samt oro kring lönesättning. 

Långtidssjukskrivningar - hur kommer vi till rätta med detta? Ca 8-9 kommuner var 

representerade.  

 Nätverket Gymnasiet (Yvonne) 

Problematik kring sjukskrivna elever lyftes. Mötet förtydligade att kostnaden belastar 

hemkommunen.  

Länsstudiedagen – ska inte DLG vara med? Lisa pratar med Magnus.  

 Nätverket Särskolan (Karina) 

Detta nätverk är välbesökt, 13-14 kommuner denna gång. FT + ES bild till särskolan 

undersöks. Olinsgymnasiet bjuds in till nästa möte i nätverket. Problem med LSS-

boende och skolskjutsar, denna diskussion fördjupas i höst.  

Uppföljning av elever i annan kommun. Skolinspektionen har gett påpekanden till Skara 

– kan alla ta lärdom av detta? 

 Nätverket Vux (Sandra)  

Nätverket har möte imorgon. Gemensam upphandling av distanskurser finns med på 

agendan. 

 Nätverket Elevhälsan (Leif) 

Arbetsdag för mottagningsansvarig i särskolan önskas. Kajsa tar med frågan.  

 Nätverket KAA (Maria Appelgren) 

Projektet En skola för alla deltog på förmiddagen. På eftermiddagen diskuterades 

blanketten från kommunerna kring orosanmälan när en elev riskerar att hoppa av 

gymnasiet. Risk att blanketten stannar i SYV-gruppen. Frida meddelar att blanketten 

ligger på utbildningskaraborg.se. KAA förslår förbättringar av blanketten så att den blir 

mera användbar. Beslut om omarbetad blankett tas på nästa skolchefsmöte. 

Information bör även ges till KAA kring elevens resultat; fisk eleven examen eller 

studiebevis?  

 Nätverket SIKT (Pähr) 
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LIKA redovisas för skolcheferna i december.  

Mediapoolen – avtalet är på två år, arbetsgrupp finns.  

Diskussion om Office 365, där det varnas för säkerhetsproblem.  

Välbesökt möte där 11 kommuner deltog.  

 Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Lisa)  

Lisa har tillhandahållit LIKA-statistik som bifogas detta utskick.                                                                              

 Nätverket SYV (Annelie) 

Höstens stora nätverksmöte för samtliga SYV i Skaraborg genomfördes fredag den 13 

oktober. Föreläsning kring Studievägledning för nyanlända inledde dagen. Därefter 

deltog en mängdolika verksamheter med kunskapsspridning och dialog. En mycket bra 

dag som var uppskattad av deltagarna. 

 

§ 90 Informationsunderlaget: 

 Forskarskola 

 Kvalitetsrapport 2017 

 ESF-projekten 

 

§ 91 Övriga frågor     

Gymnasieavtalet. 

Gymnasieavtalet har reviderats. Det har varit en process som involverat flera 

personer/grupper, men nu finns ett förslag. Yvonne har deltagit i arbetsgruppen 

tillsammans med Frida och representanter från gymnasienätverket. 

Medskick från skolchefsmötet att de ställer sig bakom avtalet, men att man under den 

nu tidsangivna avtalsperioden förnyar diskussionen kring ekonomiavsnittet.  

Pähr Nyström, Tibro reserverade sig kring vissa skrivningar i avtalstexten, exempelvis 

perspektiv.  

 

Beslut: 

Att ställa sig bakom det reviderade avtalet med ovanstående medskick 

 

§ 92 Avslutning 

Mötet avslutas 

 

Mötestider 2017  

 

24 november 8.30 – 15.00 (Karina o Kajsa har bara möjlighet att delta till lunch.)  

15 december 

 


