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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 Torsdag den 11 mars 2021, via Teams.   

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Gunilla Kindberg, Lidköping 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Eva Dahl, Grästorp 

   André Essebro, Vara 

   Leif Lagergren, Götene 

    Hans Persson, Skara 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

  Karina Bronell, Falköping 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Sandra Lidberg, Falköping 

  Mari-Louise Brage, Hjo 

  Johan Rahmberg, Skövde 

  Eva Gustavsson, Tibro 

 

Ej närvarande Essunga kommun, Gullspångs kommun 

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Kristofer Svensson, Förbundsdirektör 

Åsa Jellinek, processledare folkhälsa Skaraborgs kommunalförbund 

Madelen Engvall, folkhälsostrateg, Essunga 

                                             

Utses att justera  Karina Bronell, Falköpings kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 29 - 42 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Gunilla Kindberg 

Justerande  ______________________  

   Karina Bronell 

 

§ 29 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFER  
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§ 30 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Karina Bronell. 

 
§ 31 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 32 Ny förbundsdirektör, Kristofer Svensson 

Skaraborgs Kommunalförbund har fått en ny förbundsdirektör. Kristofer Svensson, f d 

kommunchef i Mariestad, började sitt nya uppdrag den 1 mars. Han berättade om sina 

tankar om uppdraget och de reflektioner han gjort under de första två veckorna. 

 

§ 33 Fortsatt dialog kring regiongemensam elevhälsodatabas 

Vid förra skolchefsmötet berättade Göran Henriksson och Charlotta Andersson, VGR, om en 

elevhälsodatabas. Dock lyfts farhågor kring bland annat hur databasen ska användas på 

individnivå, vilken enkät som ska användas, var databasen ska finnas och hur den ska se ut.  

Skolcheferna trycker på pausknappen och avvaktar. Leif bevakar ärendet och återkommer. 

 

§ 34 Mediapoolen (Karina och André) 

Vid dagens diskussion om Mediapoolen framkom att flera är tveksamma till fortsättning 

efter det ettåriga avtalet. Fem kommuner (inklusive de som redan har utträtt ur samarbetet) 

har beslutat att avstå. För några ytterligare kommuner handlar det om hur prisbilden blir 

om flera av kommunerna drar sig ur, blir det dyrare för de kvarvarande då? Det finns också 

signaler om att fler kommuner utanför Skaraborg är intresserade av att skriva avtalet – hur 

skulle det påverka priset?  

Karina och André har tillsamman med övriga i arbetsgruppen möte med Mediapoolen 

fredag 12 mars. Då ska de arbeta med avtalstexten. 

 

§ 35 Friska barn i Skaraborg 

Åsa Jellinek och Madelen Engvall föredrog arbete utifrån kraftsamlingen Friska barn i 

Skaraborg som Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden står bakom. Presentationen finns på 

Teams. Affischen mat – och rörelsepyramiden, som visades gick dessvärre inte att beställa 

från Hjärtlungfonden. Däremot ligger ett antal redan beställda affischer i Skara, och det går 

att meddela intresse genom att maila Karin.Skagerin@skara.se så distribueras exemplar till 

er. 

Länken till utbildningen som Åsa och Madelen pushade för är denna: 

www.vgregion.se/friskabarniskaraborg 

 

 

mailto:Karin.Skagerin@skara.se
http://www.vgregion.se/friskabarniskaraborg
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§ 36 Lärarutbildningen 

Den första kullen förskollärare vid campus Skövde (Högskolan i Borås) examineras den 4 

juni. Några skolchefer kommer att representera hela skolchefsgruppen och alla kommuner i 

Skaraborg vid denna högtid. Viktigt att välkomna förskollärarna till kommande arbete i 

Skaraborg.  

Genom arbetsgruppen Praktiknära forskning, har Eva och Karina tagit fram tänkbara 

områden/frågeställningar för förskollärare och grundlärares examensarbeten som ska 

skrivas i höst. Förhoppningsvis kommer dessa studenter att genomföra examensarbeten i 

samband med VFU i några av våra kommuner.  

  

§ 37 Kombinationsutbildning SFI/sva 

Projektet som ägs av Skolverket och som vi ska delta i, påbörjas den 1 april. Vi kommer att 

stärka upp den av Skolverket finansierade halvtiden för projektledning, med ytterligare 50% 

projektledning med finansiering från regionen. Detta för att kunna sprida resultat och 

erfarenheter i hela VG. Vuxnätverket stöttar och engagerar sig i arbetet.  

 

§ 38 Rapportering från arbetsgrupper: 

Styrgrupperna utifrån politiska uppdrag:  

Dimensioneringsarbetet fortsätter och har presenterats hos presidiet för kontroll av 

uppfattat uppdrag. Presidiet höll med om uppdragets formulering.    

Styrgruppen som arbetar med ökat fokus på obehöriga elever hade även de en kontrollfråga 

till presidiet. Denna grupp ska återkomma med förtydligat uppdrag senare i vår.  

Fullföljda studier 2.0 – Anneli delger ett nuläge i arbetet. 

Branschråd Pedagogik - Anneli delger ett nuläge i arbetet. 

Praktiknära forskning – workshop genomförd med studenter.  

Vårdsamverkan - Leif delger ett nuläge i arbetet. 

  

§ 39 Tema Förändringsledarskap 

Skol- och utbildningskonferensen – datum: 11 mars, utvärderingsrunda. 

Konferensen blev lyckad, mycket positiva kommentarer från det skolpolitiska nätverket. Per 

Kornhall föreläste engagerat intresseväckande och lite provokativt.  

Efter lunch delgav skolcheferna fyra viktiga områden som arbetas med på Skaraborgsnivå:  

Fullföljda studier 2.0, Branschråd Pedagogik, Praktiknära forskning och Vårdsamverkan. 

Samtliga presentationer läggs på Teams.   

 

Skolledarkonferensen 24 mars 

Anmälningarna kommer in och planeringen fortgår. Lista på anmälningar skickas ut för 

påstötningar vid behov. 

 

Studieresan 28-29 oktober 

  



  

 

SI DAN 4 AV 4 

§ 40 Övriga frågor 

Marita pushar för förskolekonferensen i Töreboda/Guldgruvan. ”Förskolans ekologi – en 

hållbar rörelse”. Länk nedan samt på Teams: 

https://www.trippus.net/guldgruvan 

och här är en länk till den digitala postern: https://sway.office.com/Cu1isFkpYD051uhA?ref=Link 

 

Harald lyfter farhåga kring att det skulle behövas ett fjärde år på gymnasiet då eleverna 

kanske inte kunnat genomföra komplett APL. Gymnasiekommunerna svarar att de fått 

lugnande besked av rektorerna.  

 

”Covid-miljarden” diskuteras. Ekonominätverket tar upp frågan den 19/3.  

 

§ 41 Corona     

Skolcheferna skriver i chatten hur de avser att göra med 

närundervisning/distansundervisning på högstadiet framöver.  

 

§ 42 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet.    

 

Nästa möte: 23 april 

 

https://www.trippus.net/guldgruvan
https://sway.office.com/Cu1isFkpYD051uhA?ref=Link

