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Presentation och de som deltar idag är:  

Susanne Bohm, Mariestad 

Maria Uvenfors, Skara 

Mia Freden, Hjo 

Kerstin Torstensson, Götene 

Eva-Lena Svensson, Tidaholm  

Monica Söder, Töreboda 

Linda Edling, Grästorp 

Emma Friman, Lidköping  

Fredrica Malmberg, Vara 

 

Karin Ahlqvist från vårdsamverkan informerar om sitt arbete. Och lyfter samverkan som en viktig del, 

och vi ska samverka enligt lag när det finns ett behov av det. Karin tar upp vikten av part samverkan 

där vi ska utveckla arbetet med SIP, utveckla den lokala samverkan, lära känna varandras uppdrag 

och verka förebyggande. Vi behöver öppna upp för varandras uppdrag i samverkan,  en känsla av att 

mycket landar på förskolan för att vi träffar barnen så mycket men vi behöver också fundera på vad 

som är vårt uppdrag och vad vi hinner med och göra på förskolan.   

Se mer och bilder från Karins presentation från utskick av Emma Friman.  

 

Susanne Sandgren informerar om möjlighet till att skapa skarborgsgemensamt utvecklingsprojekt 

inom förskola. Vilken satsning skulle vi kunna tänka oss att vara med på?  

Förslag på inriktningar vi kan göra en ansökan kring 

- Psykisk hälsa, samverkan med olika aktörer, främja tillgängliga lärmiljöer, förebygga 

förutsättningar utveckling 

- Föräldrar som resurs, utveckla samverkan mellan förskola- hem, föräldrastöd mm 

- Läsning och språkutveckling, stödja och främja språk, läsfrämjande åtgärder, vikten att läsa 

för sitt barn/föräldrar 

- Motivation och framtidstro, delaktighet och inflytande, fysisk aktivitet, rörelseglädje  

Om vi vill göra en ansökan så skulle detta löpa under 3 år. Man gör en projektansökan under 

vårterminen 2022 och projektet skulle då dra igång ht 2022. Man förväntas inte per automatik att 

vara med utan det är ett erbjudande och de som är intresserade är med och sedan kan man sprida 

resultatet.  

 

 



Vilka utvecklingsområden skulle vara aktuella/intressanta för vår kommun? 

Vi samtalar kring dessa inriktningar i två grupper, tankar som kommer fram är:  

- Vi har många projekt igång redan på förskolorna och hur man kan starta upp nytt och få alla 

med sig.  

- Lite frågor hur det skulle kunna se ut praktiskt  

- Några förskolor har startat upp språkprojekt och skulle kunna känna att det gick hand i hand, 

men även vissa förskolor som precis avslutat ett språkprojekt och skulle då kännas konstigt 

att starta upp igen.  

- Hur skulle vi kunna få med biblioteket, läsning i förskolan, även riktat till föräldrar- vikten av 

läsning  

- Vi tar vidare till våra respektive rektors-grupper.  

- Intresserade av att stärka förskolans roll och frågor som vad är kvalitet? Tydliggöra uppdrag, 

förskollärare/barnskötare  

- Man kan arbeta för personalens professionalism, jag är här för att jobba- Vad betyder det?  

 

Övriga frågor som har dykt upp? 

Monica skulle vilja ha tips och om någon av oss andra byggt förskola med två våningar ca 8 

avdelningar. 

Hur tänker vi kring stadsbidraget kvalitetshöjande åtgärder?  

Stadsbidraget finns nu att söka igen, Fredrica/vara har valt att lägga pengar på att avsätta tid för 

processtödjare, för att kunna utveckla och vara en förlängd arm för att driva utvecklingsprocesser.  

Det finns en önskan om att vara mer aktiva i teames-gruppen, att vara ett rektorsstöd för varann och 

kunna bolla frågor. Vi tränar på att bli bättre, de som vill och kan.  

Skickar med en länk från Emma Friman, direkt till utbildning skaraborg 

https://www.utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/ 

 

Framtida Nätverksmöten 

Vårens möten blir 2 gånger 

23 Februari 13.00-16.00 Digitalt/teames 

16 maj 13.00-16.00 Fysiskt möte hos Kerstin i Götene  

Presidium  

2 februari 13.30-15.30 

4 maj 13.30-15.30 

Välkomna! 

 

 

 

https://www.utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/


Representanter från Skaraborgs kommuner: 

Sofia Ekhede, Essunga 

Fredrica Malmberg, Vara (Sekreterare) 

Susanne Bohm, Mariestad 

Maria Uvenfors, Skara 

Mia Freden, Hjo 

Maud Boström, Skövde 

Bånita Kron, Tibro (presidium) 

Kerstin Torstensson, Götene 

Eva-Lena Svensson, Tidaholm (presidium) 

Helena Dahlqvist, Karlsborg 

Monica Söder, Töreboda 

Linda Edling, Grästorp 

Ami Millqvist, Falköping 

Emma Friman, Lidköping (ordförande) 

Eeva Barth, Gullspång 
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