
 
 

Minnesanteckningar Vuxrektorsmöte Mariestad 2018-08-31 

 

Närvarande; Mikael – Gullspång, Johan S, Kristina, Anders – Skövde, Bernt, Åsa , Thomas, 

Bernth , Sandra - Falköping,  Anna - Karlsborg,  Johan L – Tidaholm, Sara – Skara,  

Marie-Louise  – Mariestad, Marina  – Tibro, Linn – Hjo, Marie – Töreboda, Sofia, André – 

Västra. 

 

 

Beslut  

• Sekreterare- värdkommunen  

• Föregående anteckningar - godkändes 

• Presidiet – Per och Kristina sitter kvar 2019 

• Skaraborgsbyrån – Thomas och André till styrgruppen 

• Omfördelning av Yrkesförare – Lastbil 4 platser till Tidaholm (Johan.L.) 

• Vux representant på teknikcollege – Mariestad tittar på detta. 

 

 

Information  

 

• Regionvux.   (Johan.L) 

Referensgruppen träffades 2018-08-21 och en tillbaka blick gjordes 

Regionvux startades för cirka ett år sedan. Målet var mer samverkan. 

Handlingsplan utifrån de olika delarna är gjord (7punkter) 

 

• YB-gruppen   (Thomas) 

Nästa möte 3 september, inget särskilt har hänt. 

 

• Kvalitetsbilagan   (Sandra) 

Återkoppling från mötet 25 maj. Mötet godkände att nöjdhetsundersökningen slopas. 

 

• Gemensam upphandling distans  (Bernt) 

Tanken är att avtalet skall börja gälla 1/1 2019. 

Nytt möte 3 september med ett preliminärt utkast för upphandling av uppdraget, det är 

snabba ryck.  

Avtalen utformas utifrån den enskilda kommunen. Det är upptill var och en att gå med 

eller att göra egna avtal. Mandat är godkänt av gruppen. 

 

• Hemsidan   (Thomas)  

Problem med YB:s hemsida i Skaraborg 

Någon i varje kommun måste stå som ansvarig för att sköta uppdateringarna. Ett annat 

förslag är att man gör en enklare sida och stänger ner den befintliga. Och att man även 

har ansökan via denna sida.  

Nytt möte den 3 september. 

 

 

 

 



• Gemensam informationsplattform (Johan L) 

Fortfarande problem, det finns ingen lätt lösning i dagsläget. Även IT enheterna har 

problem. Frågan behöver komma via skolcheferna/kommunal förbundet för att driva 

den vidare. 

Grunden Office 365 licens krävs och det kan bli kostsamt. 

Respektive kommun kollar upp detta. Utbildningsinsats behövs också vid införande av 

plattformen. 

 

• SO-projekt   (Kristina) 

Vill nå nya inom etableringsgruppen. Projektet är beviljat från Länsstyrelsen, SKAS 

och AF. Skövde kommun ingår och bidrar med utbildningsinsatser. Utbetalningen sker 

på modersmålet. Projektet är 1år och vad som händer sedan är oklart. 

Vuxenutbildningen ser en oro om projektet inte fortsätter efter 1 år. Fungerar inte att 

lägga över ansvaret på respektive vuxenutbildning och det är inte tanken. 

SO är på 70 timmar, det är AF:s uppgift att nå de asylsökande om detta. 

 

• Arbetsgrupper 2018  (Johan S) 

Referensgrupp region vux byter namn till Styrgrupp Skaraborgsbyrån. 

Särskild prövningsgruppen - upphör 

Kvalitetsgruppen – ersättare Anders Liedholm och Lina Eriksson 

Vård och omsorgsgruppen – ersättare André Essebro 

Valideringsgruppen – ersättare Marie Persson 

Yrkesbyrån – ersättare André Essebro och Lina Eriksson 

SFI/SO gruppen – ersättare Lina Eriksson, Nils-Evert Kjellen och Johan Lindell 

Avtalsgrupp SO – vilande under 2018 

Studiedagsgruppen – pausar gruppen. Frågan är om länsstudiedagen skall finnas kvar? 

Finns inget i vux förordningen som säger att det måste finnas. Förslag finns att ta ner 

det på respektive nätverksnivå. 

SUV – ersättare Therese Broholm, Mariethe Magnehed, Lina Eriksson, Mikael 

Fransson, Anders Liedholm och Johan Östlund. 

 

• Region vux      

Det finns medel avsatt, cirka 1 miljon, och utav detta har 600 000-700 000 utnyttjats i 

dagsläget. 

Ett kombinerat studiebesök för SFI B, C och D på till exempel Baltzar och Volvo. 

Anmälan kommer till respektive kommun och genomförs i november. 

       

• Statsbidrag för rekryterande insatser inom Vux 2018 (Johan S) 

Ansökan öppnar 1 september och är öppen kort tid. 

Redovisning i april 2019. 

 

• Skolverksmöte   (Johan S) 

Skolverkets sammanställning av kurser skickas ut från Johan S. 

Vuxmötet 26 oktober flyttas till 19 oktober i Skövde (Trängen). 

    

• Educateits testsystem 

Digitalt system för att kartlägga elevens kunskap. 

Meddela Malin om ni är intresserade och vilken dag. 

 

 



Dialog  

• Digitala nationella prov.  (Anders) 

Skriftliga delar i SVA, SVE och EN skall genomföras på dator. 

Bernth skall den 28 september på möte angående detta. Vid frågor kontakta Svetlana 

Söderström eller Bernth 

IM Töreboda har gjort detta under några år. 

Vadsbogymnasiet Mariestad är och testskolan för gymnasiet. 

 

 

Övrigt 

 

 

• Hälsa i Sverige för nyanlända.  (Thomas) 

Projekt VGR Hälsa i Sverige för nyanlända vill komma ut och informera cirka 1 

timme detta är okej, men inte mer personliga samtal är inte vårt intresse. 

 

• Gymnasielagen 

Vad gäller för vuxutbildningen?  

Bernth skickar ut mailet som han fick 21 juni som svar på detta.  

Personen som söker skall har personnummer och vara bosatta i kommunen. 

 

• SYV gruppen 

Utbildningsplikten – mycket arbete för SYV, problem med att AF lägger arbetsbördan 

på vux. Höjd schablonersättning – vad ger det oss ?? 

Inga tolksamtal betalas av vux. 

Kontakten med AF väldigt varierande inom gruppen. 

 

• IKT nätverk. 

Fjärrundervisning, studiehandledning på modersmål. Svårigheter med språk. 

Vad har vi för resurser ?? Plattform om vad som finns. 

Upp på nästa möte 

IKT är inte förankrat i rätt ordning (börjat i fel ända) 

 

• Nästa möte 19 oktober i Skövde (Trängen) 


