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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 11 oktober 2019, Kurorten Mösseberg, Falköping. kl 

12.30 – 14.30. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Gunilla Kindberg, Lidköping 

Marita Friborg, Töreboda  

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Karina Bronell, Falköping 

  Awaz Karim, Gullspång 

  Eva Dahl, Grästorp 

  Djeno Mahic, Vara 

  Harald Lundqvist, Karlsborg 

 Leif Lagergren, Götene 

  Sandra Lidberg, Falköping 

 

Ej närvarande Hjo kommun, Skara kommun, Tibro kommun, Essunga kommun.  

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Frida Jolsgård, Skaraborgs kommunalförbund 

Jimmy Blomster, ekonomi- och administrativ chef, Lidköping 

Maria Westh, biträdande barn- och elevhälsochef, Lidköping 

 
 

Utses att justera Sandra Lidberg, Falköping 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 101 – 113 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

 

Justerande  ______________________  

   Sandra Lidberg 

 

§ 101 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet. 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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§ 102 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Sandra Lidberg. 

 
§ 103 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

Reflektion efter de två föreläsarna som vi lyssnat på. 

Lina Bjerke, Jönköping University: 

Johan Rahmberg föreslår att skolcheferna ska bjuda in näringslivscheferna.  

Hur attraherar vi nya människor – återvändare? 

Vilka kompetensbehov har vi? 

Vi behöver fler perspektiv. Kan vi kroka arm med andra nätverk? Verkstad är nödvändigt, 

inte bara möten. Dimensionering för framtida kompetensförsörjning. Gy-vux-frågan.  

 

Thomas Andersson, Högskolan i Skövde: 

Mycket användbart att ta med hem till egen organisation. Han gav även inspiration kring 

vad vi kan göra utifrån Skaraborgsperspektivet. Han hann inte prata klart kring sin sista 

bild, vi vill ha tillbaka honom för avslut kring det. Vi försöker få honom att medverka på 

konferenser framöver.  

 

§ 104 Rapportering kring Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor,         

            förskoleklasser, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem.  
Jimmy Blomster, ekonomi- och administrativ chef, Lidköping och Maria Westh, biträdande 

barn- och elevhälsochef, Lidköping redovisade revidering av ovanstående avtal. De största 

förändringarna återfinns i paragraf 11, 12 och 13. Avtalet antogs och underskrifter tas på 

mötet i november.  

 

Kan vi skapa en gemensam blankett i Skaraborg för elever som går i annan kommun? Vara 

kommun har en bra blankett, kan vi använda denna? Den kan i så fall läggas på 

Utbildningskaraborg.se. Presidiet tittar på en gemensam blankett. 

Beslut:  
Skolchefsgruppen ställer sig bakom avtalet 

§ 105 Samverkan för kompetensförsörjning 

En arbetsgrupp finns sedan tidigare och utgick först från praktikverktyget. Vi ser nu vikten 

av ett samordnat arbete kring praktik i olika former. En gemensam plan för Samverkan 

skola-arbetsliv behövs och en översyn av deltagare i arbetsgruppen görs. Nuvarande 

arbetsgrupp består av  

Eva Axelsson, huvudadministratör för praktikplatsen.se, Anneli Alm, Frida Jolsgård, Lotta 

Engelbrektsson utvecklingsledare förbundet, Hannes Berggren utvecklingsledare Vara 



  

SI DAN 3 AV 5  

kommun, Mattias Gustafsson Tibro kommun och Åsa Axelsson Skövde kommun. Har 

skolcheferna förslag på ytterligare personer till arbetsgruppen, meddela detta till Anneli 

eller Hillevi.  

Samverkan för kompetensförsörjning är ett politiskt följduppdrag till uppdraget kring 

obehöriga elever och uppstod vid dragning för direktionen som ett svar på frågor från flera 

kso om arbetslivets påverkan. I vårt arbete med Samverkan för kompetensförsörjning agerar 

vi på bred front. Det handlar om studie- och yrkesvägledning, praktik – APL/PRAO m.m., 

näringslivssamarbete osv. Svar på nedanstående frågor mailas direkt till Anneli: 

 

• Hur jobbar kommunerna med praktik i olika former (inte bara prao)? Vet 
skolcheferna hur det ser ut? Samverkan skola arbetsliv, SSA-plan?  

• Finns det en arbetsgrupp bestående av olika professioner i kommunerna 
kring SSA? Fokus på praktik inte verktyget. Vilka behov har kommunerna? När vi 

inventerat behoven kan vi sammanställa dessa och se hur vi kan jobba vidare med dem 
och vad vi kan hjälpa till med. 

• Vi känner att vi behöver utöka representationen i vår arbetsgrupp. Vilka kan 
ingå? En person som driver praktikfrågan och har mandat att göra det i 
kommunerna (inte SYV då de har eget nätverk). Arbetsgruppen ska kunna vara ett 
forum där vi kan lyfta framgångar och utmaningar. 

§ 106 Framtidens vårdinformationsmiljö 

Leif återkopplade från kommunchefsmötet där han och Tony Johansson medverkade. Adam 

Krantz deltog från VästKom/Kommunalförbundet.  

Svarsdatum är framflyttat till mars på grund av att Cerner, systemleverantören, inte hunnit 

med. Kommuncheferna, liksom skolcheferna, var tveksamma till att gå in i option 2 (alla är 

inte med där) och option 3. Leifs rekommendation är at alla avvaktar. 

 

§ 107 Branschråd Pedagogik 

Ett första möte i det nya branschrådet har hållits med engagerat deltagande och god 

uppslutning. 

- Arbetsintegrerad lärarutbildning 

Lärosäten i Dalarna, Kristianstad och Trollhättan arbetar med arbetsintegrerad 

lärarutbildning i olika modeller. Konceptet bygger på att i olika former kunna ge 

lärarstudenten anställning och låta hen studera och arbeta som lärare samtidigt. Det ses 

som framgångsrikt att kunna göra så här. HB är intresserade av att ta fram ett förslag för 

oss.  

- marknadsföring/spridning förskollärarutbildning för verksamma 

 Uppmärksamma att det bara är tre års erfarenhet som krävs. Det ges dispens från kravet på 

5 års erfarenhet. Hillevi återkopplar till HB att det är missvisande information på deras 

hemsidor. 

Till branschrådet saknas gymnasiechef och vuxrektor. Presidiet ser över representationen så 

att det blir spridning mellan kommuner.  

Högskolan i Borås berättar att det behövs fler sökande till grundlärare 4-6.  
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§ 108 Tilläggsuppdrag Måldokumentet kring de obehöriga eleverna (info) 

Den 8 november återrapporteras tilläggsuppdraget kring de obehöriga eleverna till 

direktionen. Ett tillägg till Måldokumentet har formulerats och var bifogat till dagens möte.  

Skolcheferna ändrade endast en formulering; likvärdig antagning – likvärdig 

antagningsprocess.  

 

Beslut 

Att ställa sig bakom tillägg till Måldokumentets mål 1, 2 och 3, efter ovanstående 

korrigering. 

 

§ 109 Sommarskola. Rapport från Skolverket. (Karina) 

Troligen ska sommarskola tas bort från Skolverket och vi avvaktar därmed ärendet. Det ska 

tas bort.  

 

§ 110 Uppdragsbeskrivningar nätverken  

Till nästa gång förväntas nätverken ha skrivna förslag, för att därefter tas med ut i nätverken 

för förankring. Det skickas ut i informationsunderlaget.  

Sandra redovisar uppdraget för vux-nätverket. Kommunerna hanterar ca 100 miljoner 

utifrån uppdrag kring vuxenutbildning, då ingår ändå inte lärling och uppdragsutbildningar. 

För att tidsplanen ska fungera i ny avtalsskrivning så behöver det komma till stånd dialog på 

vuxrektorsmötet den 25 okt och sedan beslut den 8 nov. Den 29 nov återkoppling från vux.  

Nätverken för Vux och IM får komma tillbaka i juni till skolchefsgruppen och rapportera. 

Skolcheferna diskuterade hur redovisning av medlens användning ska ske till politiken? 

Skolcheferna landade i att hur många studerande och vilka utbildningar ska rapporteras 

samt hur det över tid blir rättvist kommunerna emellan.   

 

§ 111 Tema Förändringsledarskap 

Skol- och utbildningskonferensen – datum: 5-6 mars 2020.  

Planering pågår. 

Skolledarkonferensen 25 mars  

Arbetsgruppen har möte efter skolchefernas möte har avslutats. Thomas Andersson 

tillfrågades och är preliminärt bokad. Skolcheferna uppmanas att skicka ”save the date” om 

skolledarkonferensen även friskolor och naturbruksskolor.  

Dokument ”Ansvariga skolchefer 2020” bifogas utskicket från dagens möte samt finns i 

Infounderlaget till nästa möte.  

 

§ 112 Övriga frågor  

Västbus/SIP riktlinjer revideras och ska ut på remiss. Socialcheferna har bildat en 

arbetsgrupp för att varje kommun ska slippa att göra allt jobb. Skolcheferna tar till sig av 

detta och ger genom Leif elevhälsonätverket i uppdrag att bilda en liknande arbetsgrupp.  
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Utvecklingsledare Barn och Unga på förbundet skickar riktlinjerna till Leif.  

 

Hillevi påminner om Teknikcollege Rikskonferens som detta år genomförs i Skaraborg, 

Billingehus Skövde. Flera programpunkter har lokal anknytning och visar upp det goda 

arbete som bedrivs kring Teknikcollege Skaraborg. Tacksam för spridning av inbjudan som 

tidigare skickats ut.  

 

§ 113 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 

 

Nästa möte: 8 november 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


