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Rutin kring IKE/KAA för elever som går Naturbruk inom VGR
Vi vill förtydliga rutinen kring IKE/KAA och elever som går på VGR:s Naturbruksskolor
Sötåsen, Svenljunga eller Uddetorp.
Vi på Utbildning Skaraborgs antagningskansli får i slutet av augusti en lista från
Naturbrukskansliet med vilka elever som är antagna till Naturbruksskolorna inom VGR.
Vi skriver då in eleverna i IKE-systemet för att vi ska ha koll på var eleverna går
någonstans.
Om en elev slutar på Naturbruk måste skolan rapportera detta till hemkommunen.
Hemkommunen måste i sin tur meddela till skaraborgike@skovde.se att eleven har
slutat så att vi kan skriva ut eleven.
Inga elever får fastna i systemet, då kan inte kommunalt aktivitetsansvarig följa upp
eleven. Detta har hänt, men vi måste hjälpas åt så att det inte händer igen.
Som en extra kontroll måste ekonom/administratör jämföra terminsfakturan från
Naturbruk med vilka elever som är inskrivna i IKE-systemet. Så att inte elever är
inskrivna på Naturbruk, utan att gå där.
Om en elev är inskriven på Naturbruk i IKE-systemet, men inte finns med på fakturan,
så ska eleven avslutas i IKE och följas upp av KAA. Arbetet underlättas om ni kan
samarbeta kring detta KAA och ekonom/administratör i kommunen.
Om en elev börjar senare under terminen på Naturbruk måste ni även meddela det till
skaraborgike@skovde.se, så att vi kan skriva in eleven.
För inskrivning behöver vi följande information:
Personnummer
Namn
Studieväg
Startdatum
För utskrivning behöver vi:
Personnummer
Namn
Studieväg
Slutdatum
Mejla information och uppgifter till skaraborgike@skovde.se.
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Ett litet tillägg:
Det kan även bero på att VGR har skickat faktura till fel kommun eftersom de inte stämmer av
folkbokföring mot något system. Lidköping har både saknat elever på fakturan och fått annan
kommuns elev på fakturan. Så en avstämning mellan IKE-systemet och fakturan är absolut
nödvändig skulle jag säga.
Mvh Yvonne Härling , Förvaltningsekonom

