
Minnesanteckningar Vuxrektorsmöte   
Tid: 17/9 2021    08.30- ca 12.00   
Plats: digitalt möte via Teams  
Ej närvarande:   
Sekreterare: Tidaholm  
  

Rubrik  Punkter  Anteckningar  

Beslut      

  Förändrade urvalsregler, kl 10-10.30 Catrin 
Johansson, Malin Segerblad  och Eva Hjerpe  

Nya urvalsregler kräver nya 
antagningsrutiner och hur vi 
prioriterar. Komx presenterar ett 
förslag. Se bilaga från KomX. Vi beslutar 
att vi går på detta förslag och att vi 
utvärderar detta efter tre antagningar i 
mars-april?  

      

      

      

      

Information 
  

    

  Tilläggsuppdrag avbrott/övergång Gymn/IM/Vux 
Annelie Alm (skolchef) och 
Frida Jolsgård (Skaraborgskommunalförbund) kl 9
-9.30  

Kommer från politiken i Skaraborg. Se 
Bilaga från kommunalförbundet. Vilka 
möjligheter finns och svårigheter. 
Möjligheter- lägre krav att komma in på 
yrkesutbildningar tex 
grundläggande sv  för yrkesförare... -
svårigheter - försörjning för de under 
20 år, 20 år gräns, 
elevhälsa, medfinasiering, tillräckligt 
med platser, söker eleverna det som 
näringslivet behöver?, 
dimensioneringsutredningen mm. 
Samarbete med SYV vux – SYV gy. Till 
novembermöte ska vi tänka hur detta 
skulle gå till. Presidiet tar med sig 
ärendet och gör en frågeställning och 
workshop.    

 
  

  Kvalitetsgruppen rapporterar  Se bilaga i kvalitetsgruppen kring fokus 
2021/22. Anna D lägger ut detta på 
rektorsmötet på teams också. Samuel 
tipsa om en föreläsning om bemötande 
av vux-studerande som lägger i 
kvalitetsgruppen och på 
rektorsmöte.  Flytta till beslut Ska detta 
vara en stående punkt?  



  6-månadersuppföljning yrkesutbildningar  Tas till KomeX för behandling och 
sedan till rektorsmöte för beslut.   

  Sista datum för ärenden till presidiet  Önskemål från presidiet, att man lägger 
in ärendet en vecka innan och om det 
är snabba puckar så lägg ett mejl till 
någon av oss i presidiet. Detta för att 
presidiet ska kunna planera våra möten 
på ett bra sätt.  

  Val av representanter till presidiet  Förlag från småkommunerna med ny 
representant istället för Nina senast 
1/10. Skövde kommer med ny 
representant till presidiet istället för 
Anders L samma datum.   

  Syv-nätverk, Sara  Sara tar med sig frågan från 
kvalitetsgruppen och hur vi informerar 
om nya betygsystemet på 
grundläggande och SFI.   

  Stadsbidrag  Johan S informerar om 
nyheter ang stadsbidrag. 
Försenat pga kombinationsutbildningar
. Vi har skickat in en tilläggsansökan. En 
kombinationsutbildning genererar mer 
pengar. 205 platser är inskickade för 
kombi VO och har lagt till 50 platser till. 
Stödjande insatser vad detta innebär 
Ove tar med detta till komex. Ansökan 
även till valideringsbidrag. Statsbidrag 
ska vara en stående punkt.   

Dialog      

  Teams-tips, ca kl 11.00  Lidköping presenterar. Presenterar 
Reading progress, TACK Svante. David 
lägger ut presentationen och länkar i 
teamet.  Vi tar med oss detta till våra 
nätverk.   

      

      

      

      

      

      

 


