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Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a •  

E-post utbildning@skaraborg.se • Webb www.utbildningskaraborg.se 

PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 10 maj 2019, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, 

Skövde. Lokal Vänern och Vättern 

kl 8.30 – 13.30. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Anneli Ahlm, Tidaholm 

 Gunilla Kindberg, Lidköping 

 Ove Brodin, Lidköping 

 Jonny Palmkvist, Skara 

Marita Friborg, Töreboda            

Maria Appelgren, Mariestad 

  Karina Bronell, Falköping 

  Eva Dahl, Grästorp 

  Djeno Mahic, Vara 

    Katarina Levenby, Hjo 

 

Ej närvarande Essunga kommun, Götene kommun, Tibro kommun, Karlsborgs 

kommun och Gullspångs kommun 

  

Övriga deltagare      Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  Frida Jolsgård, antagningskansliet, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Eva-Lena Ekman, Västra Götalandsregionen 

 

Utses att justera Maria Appelgren, Mariestad 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 47 – 60 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Katarina Lindberg 

 

Justerande  _________________________  

   Maria Appelgren
 

 

§ 47 Mötets öppnande 

Katarina Lindberg, Ove Brodin, Jonny Palmkvist, Frida Jolsgård och              

Hillevi Larsson deltog på kommunalförbundets styrelsemöte kl 8.30 – 10.00.  

 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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Skolchefsmötet leddes inledningsvis av Gunilla Kindberg och Anneli Alm.  

 

§ 48 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Maria Appelgren. 

 

§ 49 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 50 Rapport Vårdsamverkan Katarina 

Västra Götalandsregionen försöker på olika sätt locka vårdcentralerna att arbeta med 

första linjens ansvar för ungas psykiska hälsa. 

Föräldrastöd: förslag att utforma en app som kopplas till 1177. 

Skolchefsgruppen diskuterade skolans ansvar när det gäller att arbeta med föräldrastöd. 

Elevhälsan har ej ett vårdande uppdrag. Skolans hälsofrämjande uppdrag identifiera 

det, förebyggande uppdrag ex elevers frånvaro. Sätta ord på varje professions olika 

uppdrag. Vårt salutogena uppdrag i skolan. Vad innebär det? Skolan kan ta initiativ till 

en SIP.  

Vårdsamverkan fortsätter diskussionen kring primärvårdens uppdrag och 

föräldrastödsappen. 

 

§ 51 Rapport från nätverksmöten 

Nätverket Förskolan 

Djeno har ej träffat gruppen. Djeno har fått rapport om att nätverket diskuterade 

modersmålsstöd i förskolan och digitala system för dokumentation av barns lärande.  

 

Nätverket Grundskolan 

En representant från Borås Högskola var med på nätverksträffen för att undersöka 

behovet av lärarutbildningar.  På agendan var aktuella frågor från de olika kommunerna 

ex. arbetstidsfrågor, digitala system, nya läraravtalet. Arbete med det nya uppdraget, 

Läsa-Skriva-Räkna garantin, pågår i kommunerna. Nätverkets framtid diskuterades. De 

vill fortsätta att diskutera aktuella frågor i nätverket. Inte styrda frågor.  

 

Nätverket Särskolan 

Måldokumentet är ej levande i nätverket.  

Engagerade deltagare. Gick igenom de nya allmänna råden. Bollplank i specifika 

ärendefrågor. Diskuterade förskoleklassen och hur ofta det extra skolåret används. 

Elevassistenternas uppdrag diskuterades. 
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Nätverket tittade på kommande elevtal och sökandestatistik. På dokumentet till 

antagningskansliet är gruppens bedömning att de räcker med informationen om vilken 

målgrupp elev tillhör. Representant från Antagningskansliet är med på träffarna. 

Årets Länsstudiedag är i Skövde.  

Lärarassistent i särskolan ska diskuteras på nästa möte. 

 

Nätverket KAA 

Rutin för köp av gymnasieplats i annan kommun kommer att bli en e-tjänst. 

Maria skickar mejl till skolcheferna. 

Utbildning i IST för att kunna göra analyser av ex avhopp. 

Tar fram en handbok om KAA. 

 

Nätverk SKIS 

Nätverket diskuterade Tillitsbaserad styrning. Väntar på uppdrag från skolchefsgruppen. 

 

Nätverk SYV 

KAA- representant kom till nätverksmötet. E-tjänsten kommer att styra upp arbetet. 

Utvärdering av nätverksdagen. Positiva omdömen. 

Utifrån erfarenheter från Antagningskansliet förra året så planerar studie-och 

yrkesvägledarna sina semestrar så att de kan ge svar på elevers frågor under 

sommaren. 

IMV elever för svar v.32 

Studie-och yrkesvägledarna skuggar varandra som en del i ett kollegialt lärande.  

 

§ 52 Basgruppsarbetet utgick eftersom vi var så få. 

(Vi hade en mycket intressant och bra diskussion om Vårdsamverkan) 

 

§ 53 Seinäjoki rapport (Katarina)  

En delegation från Skaraborg åkte på den internationella konferensen. Det var 

representanter från kommuner och landsting. 

Tema: Barnfetma ökar. 

Seinäjoki arbetar sedan 2013 med hälsotema för sina barn och unga i kommunen. De 

har uppmärksammats av WHO för det arbete som görs i kommunen. De började med 

internationella konferenser 2018. 

Rörelsefokus i hela Finland, ”Farligare att sitta still än att röra på sig”. 

Flera länder berättade om sina utmaningar när det gäller barnfetma. 

Studiebesök på skolor i Seinäjoki. Rörelser på raster, elevledda aktiviteter. 

 

§ 54 Teknikcollege, budgethöjning  

Teknikcollege har en budget på 500 000 kronor. Budgeten har varit oförändrad i 5 år, 

men behöver nu höjas till 550 000 kronor. Anledningen är att avgiften till riksföreningen 

har höjts, omkostnader har blivit dyrare samt löneökning.  
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Beslut: 

Skaraborgs skol- och utbildningschefer ställer sig bakom budgetökningen  

 

§ 55 Tema Förändringsledarskap 

Skolledarkonferensen Förslag på nytt datum 25 mars 2020. Datum bokas av Hillevi. 

  

Studieresa 2019. 

Arbetsgruppen kring studieresan har påbörjat planeringen.   

  

§ 56 Regionutvecklingsstrategi VG2030 

Processarbete genomfördes gruppvis inför den nya regionutvecklingsstrategin. Inspelen 

sammanställs av presidiet och skickas till Eva-Lena på regionen. 

     

§ 57 Information från styrelsemöte och information om nationell utredning om 

Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola 

 

Gymnasieprislistan: Presidiets förslag vs 2018 års prisnivå. Beslut: 2018 års prislista. 

Lidköping reserverade sig. 

 

Måldokumentet: Beslut enligt förslag att anta reviderat Måldokument Utbildning 

Skaraborg. 

 

Tilläggsuppdraget: Beslut enligt förslag att ge skolcheferna ett uppdrag att formulera ett 

tilläggsuppdrag till Måldokument Utbildning Skaraborg för att stärka möjligheterna för 

obehöriga elever och öka genomströmningen på introduktionsprogrammen, med 

tillägget att skolcheferna återkopplar på nästa styrelsemöte hur man tar sig an 

uppdraget. 

 

§ 58 Informationsunderlaget 

- Interaktiv karta  

Det har tagits fram en interaktiv karta som visa på vilka satsningar inom Fullföljda 

studier som görs i Skaraborg. Detta för att visualisera allt gott arbete som pågår ute i 

kommunerna och visa på helheten. 

Kartan är tänkt som en överblick och en ingång för att visualisera satsningarna. För mer 

detaljerad information länkar man sig vidare till kommunernas egna websidor. 

Kartan behöver nu fyllas på med de satsningarna som görs eller är avslutade i 

Skaraborgs kommuner. 

 

Information som behövs skickas in till info@skaraborg.se 

• Satsningens namn: 

• Kort inledande text om satsningen: 

mailto:info@skaraborg.se
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• I vilken/vilka kommuner: 

• Tidsram: 

• Status på satsningen (påbörjad, pågående eller avslutad) 

• Länkar till mer information: 

• ”Ägare”: 

• Bild (1170x300):  

 

https://skaraborg.se/Var-verksamhet1/social-hallbarhetfolkhalsa/fullfoljda-

studier2/satsningar/ 

 

Uppdrag från skolchefsgruppen till SKIS-nätverket: 

SKIS-nätverket ges uppdrag av skolcheferna att inkomma med respektive kommuns 

satsningar i enlighet med listan ovan. Vi ser gärna att uppgifterna inkommer så snart 

som möjligt. 

 

- Asylsökandens rätt till gymnasieplats.  

Beslut ska skickas in till antagningskansliet senast den 1 maj. Ett fåtal beslut har 

inkommit.  

 

§ 59 Övriga frågor  

Möjligheternas värld har genomförts 6 gånger. Målgrupp Skaraborgs åk 8-elever. 

Teknikeventet är framgångsrikt. Utifrån antagna på Teknikprogrammen och 

Industritekniska programmen så har antalet antagna ökat. Förutom arbete genom 

processledaren för teknikcollege Skaraborg så har vi även finansiering från 

tillväxtutskottet för en projektledare, Josefine Lund Balthazar Science Center. 

Teknikcollege ansöker nu om förnyat stöd från tillväxtutskottet och frågan till 

skolcheferna är om de ställer sig bakom en sådan ansökan. Svaret var ja.  

 

Eva Dahl frågade kring punkten i informationsunderlaget om ansökan om en förstudie 

kring Jobbcirkus. Förstudien ansöks till regionutvecklingsnämnden i syfte att ta fram 

underlag för ett eventuellt senare beslut om att införa Jobbcirkus.  

 

Jonny Palmkvist lyfte frågan om arbetet med Trygghet och studiero förväntas fortsätta, 

eftersom Skara är väldigt nöjda med insatsen. Marita kunde ge lugnande besked och 

hänvisade också till att de efter lunch hade möte i arbetsgruppen.  

 

§ 60 Avslutning 

Mötet avslutas. 

 

Nästa möte: 

12 juni 

 

https://skaraborg.se/Var-verksamhet1/social-hallbarhetfolkhalsa/fullfoljda-studier2/satsningar/
https://skaraborg.se/Var-verksamhet1/social-hallbarhetfolkhalsa/fullfoljda-studier2/satsningar/

