
 
 

Minnesanteckningar Vuxrektorsmöte Karlsborg 2018-05-18 

 

Närvarande; Mikael – Gullspång, Johan S, Lisbeth – Skövde, Bernt, Åsa , Lina- Falköping, 

Anna-Karlsborg, Annelie, Malin, Tomas – Lidköping, Johan L – Tidaholm, Sara – Skara,  

Per – Mariestad, AnnHelene – Tibro, Sandra – skolchefsgruppen 

 

Saknades: Marie – Töreboda, Hjo, Kristina – Skövde, Sofia -Lidköping 

 

Beslut  

• Sekreterare- värdkommunen  

• Föregående anteckningar - godkändes 

• Presidiet – ersättare till Lina blir enligt beslut i Vuxerektorsgruppen Per Andersson 

Mariestad 

• Söka fler platser eller lämna tillbaka -YB omfördelning YrkesVux, Lärling; 

Yrkesförare    

Beslut enligt följande; 

- YrkesVux – ingen förändring 

- Lärling – ingen förändring 

- Yrkesförare – 4 extra till lastbils söks 

 

 

Information  

• Redovisning av statsbidrag vår 2018 (YB-gruppen) 

Genomgång av producerade poäng fram till nu och tilldelade platser. Medfinansiering 

redovisas enbart poäng medan statsbidrag ska redovisas poäng och personnummer. 

YB-gruppen förslag att: utbetalning sker före sommaren för hälften av de producerade 

poängen enligt matris som Lina förevisade antogs. 

Mall görs för att vi ska se hur det ser ut i respektive kommun. 

 

Statsbidrag språkstöd 

Sv gruv eller SFI måste ingå i studieplanen. Det räcker inte med 

orienteringskurs/yrkessvenska. Till helårsredovisningen kan en del poäng komma att 

flyttas över till ”vanliga” yrkesvux. 

Förklararingar kring redovisning och konsekvenser kring olika beräkningar kommer. 

Förslag: Utbetalning sker endast en gång per år och i slutet av året – antogs. 

 

• Digitala gulingar / webbansökan Skaraborg (Lisbeth) 

Målet är att det ska vara digitalt 

 

• Kvalitetsuppföljning  (Presidiet) 

Se kvalitetsbilagan – redovisning utskickad sedan tidigare 

 

• Kvalitetsbilagan   (Kvalitetsgruppen) 

Gruppen presenterade sina tankar kring det nya förslaget som sedan gicks igenom 

gemensamt där vissa ändringar gjordes med koppling till nationella och delregionala 

styrdokument. Sandra tar med sig bilagan till skolchefsgruppen nästa fredag. 



Det konstaterades att det är viktigare med att mäta effekt utav de satsningar som görs 

än nöjdhetsindex. 

 

• Återkoppling gemensam upphandling (Bernt) 

Påminnelse om att alla ska skicka in underlag kring de kurser som upphandlats 2017 

eller prognos för 2018. 

Referensgrupp skapades bestående av Sofia-Lidköping, Anders- Skövde, Bernt -

Falköping (projektledare) SYV- Patrik, Skövde och Adm – ev Sara H från Skara. 

Målet är att det ska vara klart till 2019-01-01. 

 

• Nuläge valideringsbyrån  (Johan L)  

En första utbildningsdag är gjord där man gått igenom vars och ens styrdokument samt 

jobbat med fiktiva case. 

Manual ska tas fram för hur gruppen ska jobba och efter nästa möte är 

valideringsbyrån redo att starta upp. 

 

• Hemsida yrkesutbildningskaraborg (Tomas) 

Fungerar inte som den ska. 

Tomas tar på sig att kolla upp kostnad för att göra en ny som vi äger och vem som 

skulle kunna göra det. 

 

• Uppföljning av länsstudiedagen  (Presidiet) 

Det mesta positivt. En kommentar kring att föreläsare nog bör kunna stå för skolans 

värdegrund. Lite stressigt schema på eftermiddagen men överlag positivt. 

Den allmänna meningen är att vi ska fortsätta med dessa gemensamma dagar. 

 

• Prislista yrkesutbildningar – påminnelse 

Skickas omgående till syv/rektor i alla kommuner 

 

• Bilaga-Yrkesbyrån (ek. överenskommelse) (Johan L) 

Genomgång vid sittande möte som gav Sandra möjlighet till kosmetiska förändringar. 

Bifogas som bilaga till minnesanteckningarna (obs ! ej ändrad version) 

 

Dialog  

• Fusk – hur hanteras det? Erfarenhetsutbyte. 

Frågan skickas vidare ut till arbetsgrupperna 

 

• Gemensam informationsplattform (Johan L) 

Inom ramen för Skaraborgssamverkan kan en SharePoint skapas i office 365. 

Förslaget är att vi använder detta. Johan L får i uppdrag av gruppen att ta kontakt med 

Skaraborgs kommunalförbund för att försöka ordna så vi kan få tillgång till detta. 

 

Övrigt 

 

 

• SVA-träff i Skara 24/5 är inställd. Nytt datum kommer till hösten. 

 

• SO; ansökan för förlängning och fördjupning är inlämnad till Länsstyrelsen och gäller 

modulerna Hälsa och Arbetsliv. Ska vara fullt finansierad via projektet 2019 ut och 

man ska sedan söka ytterligare finansiering för att kunna gå vidare med projektmedel 



avtalsperioden ut.  

Kommunchefsgruppen har haft ärendet på sitt bord. 

Johan S skickar ut ansökan. 

 

• Yrkesutbildning inom livsmedel 

Johan S blivit kontaktad av Skövde slakteri kring utbildning och kommer att möte 

ledningen för att höra vad som önskas. Kanske en lärlingsutbildning? 

 

• Samordningsnummer – frågan får lyftas vid nästa möte 

 

• Nästa möte 31 augusti i Mariestad 


