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Kerstin Holmqvist – Hjo
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Monica Söder - Töreboda
Lisa Johansson – Falköping
Skaraborgs kommunalförbund: Skolledarkonferens i Vara 3 april. Under skolutveckling Skaraborg
finns det mycket information, bl.a. finns protokoll från alla våra nätverksmöten. Utvecklingsområden
bl.a hållbar utveckling, välfärd.
Information från HIS: Förskollärarutbildning för pedagogisk verksamma minst fem år, 1-2
dagar/vecka på HIS startar ytterligare en grupp ht 2019. Nu i januari startade en liten grupp ca.10 st.
Information finns på nyheter Skaraborgs kommunalförbund, skaraborg.se. Utbildning
fritidspedagoger startar 2020 i Skövde. Ninita Majvorsdotter ansöker om ett Projekt Forskning
angående digitalitet hos pedagoger och barn ur ett hälsoperspektiv och språkutveckling. De söker en
förskolepedagog med en magisterutbildning start januari 2020. Hon kan ev. komma på nästa
nätverksmöte.
Stratsys: Eva-Lena undrar om någon annan har Stratsys och fått nya direktiv med indikator?
Mariestad och Skövde skriver i löpande text beskriver indikator om de inte har nått mål. Gäller att
hitta tydliga mål som går att se att barnet har fått möjlighet till ett ökat lärande ex. fått använda
pennor och kan hålla i en penna med rätt grepp. Stratsys följer kalenderåret inte, läsåret. Lidköping
svårt att skriva om progressionen i barnets förändrade kunnande. Men mest på gruppnivå,
komplicerat med analysen, lätt att hamna i beskrivning av görande och aktiviteter. Fokus på
utvecklingsområden, projekt. Viktigt att fundera på system som fungerar för olika personer, eftersom
det är rörelse bland pedagoger. Skövde har samlat cheferna på workshops när de skriver så de är
samlade. SKA arbetet är både spännande och svårt.

Modersmålsstöd: Gullspång har två personer till sina tre förskolor, ett jättelyft. De har ansökt och
fått stöd från skolverket. Lidköping har en enhet med språkstöd, som kan tolka och arbeta med
integrationsstöd. Falköping har CFF men väldigt lite stöd ute på förskolorna, läslyftet har också varit
väldigt bra. Skövde har en central enhet för modersmålsstöd, varje förskola har ett språkombud.
Lidköping har också språkombud från varje förskola.
Nästa möte blir den 23 april 13.30 -16.00 i Mariestad. Inbjudan kommer!

Vid tangentbordet
Lisa och Kerstin

