
Välkommen på Vuxrektorsmöte   
Datum: 2022-01-28  
Klockan: 08.30-ca 12.00   
Plats: Teams (enbart Teams-möte, ej hybrid)  
Deltar:  
Förhindrade:   
Sekreterare: Falköping  
  

Rubrik  Punkter  Anteckningar  

Beslut  SO-avtal, Frida, 
sammansättning av avtals-
grupp  

Dags att revidera SO-avtalet (Samhällsorientering för 
nyanlända på modersmål). 2 årig avtalsperiod som löper 
ut årsskiftet 2022/2023. Dock ska avtal vara klart till 
halvåret 2022 för tid till implementering. Grupp som 
arbetar med avtal behövs hos oss rektorer. David Lantz, 
Nils Evert Kjellén, Eva Hjerpe, Åsa Sandberg och Frida 
Eliasson klara!  

      

Information   Laget runt kommunvis, 
nuläge  

Töreboda: Lugnt. Rullar på. Mariestad: Färre elever just 
nu gr/gy, fler SFI dock, Yrk bra fart nu och 
framåt. Skövde/Tibro: Mindre organisationsförändring 
Skövde, biträdande rektor hos Lindell (VO) då Johan 
behöver ägna sig mer åt Skaraborg i olika aspekter. Färre 
elever för tillfället. Tillfällig fjärrundervisning några 
veckor. Karlsborg: Lite fler sökande. Lite nya 
projekt! Hjo: Ungefär som tidigare. Många elever SFI. 
Tankar om IM-elever framåt. Tidaholm: Samma söktryck 
som tidigare. Samarbete med Kriminalvården som 
rekryterar oerhört. Även Nobia (Marbodal) i 
samarbete pga verksamhetsflytt till Jönköping. Många 
som jobbar och vill läsa 
samtidigt. Falköping: Närundervisning som grund gäller. 
Ojämnt söktryck yrk. Någorlunda jämnt söktryck överlag, 
lite mindre. Många jobbar och läser 
samtidigt. Lidköping/Västra: Pierre sjukskriven, viss 
organisationsförändring utifrån det. Låg arbetslöshet 
syns i söktryck. Skara: Samma elevbild som övriga. Ny 
utbildning, Vindkraftstekniker på G. Jobbar mycket med 
nya utbildningar ex lärling lokalvård mm.   

  Statsbidrag/Johan S  Skolverket har omprövat beslut om tilldelning till 
Skaraborg. Vi fick allt vi sökte, 206 miljoner kronor för 
2022. Fil på summor finns i filarkiv här på Teams.   

  Info/Anders och Johan 
gällande återrapport 
Skolchefer från den 14/1  
  

Uppdrag: Kombinationsutbildningar, Kom-x samt 
Lärcentra Skaraborg.   
  
Lärcentra: Dragning gällande Lärcentrum Skaraborg i 
Skolchefsgrupp av Anders L 14/1. Hur ska organisationen 
se ut? Storlek och överenskommelse mellan kommuner A 
och O. Noggrann utredning kommer att krävas för att 
kunna köra detta fullt ut, om det är så kommunerna vill 



göra. Skolcheferna återkommer i frågan till rektorsgrupp 
Skaraborg.  
  
Kom-x: Redovisning av Johan L inför skolchefer 14/1. 
Nuläge, vad som är gjort, tankar framåt osv. Inom ramen 
för redovisning Kom-x togs även 
kombinationsutbildningar upp, utöver en hel del annat.    
  
Presentationer finns i filarkiv här i Teams.   

  Catarina Carlehed kl 9.00-
9.30. Kompetensnavet, 
Information från 
Kommunalförbundet om ett 
Skaraborgsövergripande 
projekt.  
  

Även PO Hermansson med från Kommunalförbundet. Stora 
utmaningar gällande 
kompetensförsörjning/kompetensväxling som 
Kompetensnavet är tänkta att jobba med. Tanken/önskan 
är att Kompetensnavet ska samarbeta tätt med exempelvis 
Vux Skaraborg. Presentation finns bifogad anteckningarna. 
Projekt sträcker sig april 2022 tom april 2025 i första läget. 
Presentation med följande kort diskussion. Viktigt är 
samordning ex Kom-x, vem gör vad, samordning osv. Tas 
vidare till Kom-x.   

      

Dialog  Nätverk/arbetsgrupper  Uppdatering av listan, allas ansvar att uppdatera till nästa 
rektorsmöte.   

  Årshjul 2022  Årshjul justeras av presidiet och tas upp på nästa möte.   

  Kvalitetsgruppen 
-  uppföljning 2021, 
Avbrott/fullföljda studier mm  

Sara kliver av gruppen då hon istället ingår i presidiet. Anna 
och Anders L har jobbat med detta. Avbrott pga inaktivitet 
fokusområde. Hur minskar vi det? Bemötande, delaktighet 
samt anpassning, proaktivitet (viktigt att informera blivande 
elever om vad studier innebär och leder till mm). Alla 
nätverk ska jobba med detta.   
  
Skicka in nätverkens tankar/arbete utifrån frågor gällande 
fokusområdet till kvalitétsgruppen senast 14/4. Skicka till 
Anna, Anders L, Nina eller Samuel. Uppgifter till nätverken 
finns i vårt filarkiv här i Teams.   
  
Administratörer lägger in statistik senast sista februari 
i excelfil i admins teamsrum.   
  

      

Övrigt  Teamstips  Johan visar hur funktionen "Planner" fungerar i Teams.  

      

Nästa möte:  25 februari kl 8.30-12  Skövde värd. Digitalt eller på plats återkommer presidiet 
med.   

      

Kom ihåg!  Dialogdag Skolverket 1 april  Dialogdag halvdag. Vi viker heldag i rektorsgruppen, då 
tanken är att lägga gemensam dag för oss. Exempelvis 
utbildning eftermiddag. Utbildning Teams troligtvis. Tas 
upp igen nästa rektorsmöte Skaraborg.   



 


