
Nätverk förskola Skaraborgs län 191118 

• Eeva Barth, Gullspång 

• Kerstin Torstensson, Götene 

• Susanne Bohm, Mariestad 

• Mia Fredén, Hjo 

• Britt-Marie Larsson, Skövde 

• Emma Friman, Lidköping 

• Gunilla Kindberg, Skolchef Lidköpings kommun 

• Maria Uvenfors, Skara 

• Monica Söder, Töreboda 

• Lisa Johansson, Falköping 

• Peter Andersson , högskolan Borås-Skövde 

 

Stadsbidrag – styrda till språkutvecklande arbetssätt, hur använder kommunerna de pengarna? 

Mariestad - Elvira Ashbye som föreläser – Rekommenderar Förskoleforum 

Skövde – MME – interkulturalitet, språkombud, gemensam kväll, kollegialt lärande, föreläsning 

Hjo – språkutvecklare projekt, språkambassadörer, förhållningssätt 

Götene – används till befintlig verksamhet  

Gullspång – kompetensutveckling, Inprint, Tecken och bildstöd, språkstödjare har fått handledning, 

utbildning till döva 

Lidköping – språkutvecklande arbete, rektorerna får utbildning, Mötesplats förskola, Cecilia Kaiman – 

barns språkutveckling 

Skara – Inprint, kommunlicens på Pollyglutt, nya Bornholmsmodellen, tecken som stöd 

Falköping – Polyglutt, specialpedagogiskt stöd 

Peter Andersson-Lilja - Biträdande sektionschef i Borås 

Nätverk, samverkansfrågor, branschråd för Högskolorna för de mjuka förvaltningarna– syfte en 

starkare integration mellan teori och praktik 

Examensarbeten – hur kan de knytas till befintliga projekt 

48 platser i Skövde på förskollärarutbildningen, många ansökningar 

Arbetsintegrerad utbildning – kan det vara ett alterantiv 

För Yrkessverksamma – från olika yrkeskategorier 

Forskningssamarbete ULF – utvecklingsarbete och forskning, nätverk praktiknära forskning 



Språkutveckling – plan för utveckling med olika proffessioner – samverkan, unikt för Skaraborg – 

involvera 5-6 förskolor, fokus talspråksutveckling, knutet till högläsning, berättande, teoretisk ingång, 

förståelse som helhet – samverkan med arbete i förskoleklass, Läsa, skriva, räkna-garantin? 

Avsiktsförklaring med vissa förskolor som i förlängning gynnar verksamheten. Grupper med 

betydande del av barn med annat modersmål kan vara en del. Urval för att forma bra modeller.  

Högskolan söker pengar till forskningsstudier, vi behöver en idéskiss för projektet. Bifogar bilaga. 

Förskollärarutbildningen för yrkesverksamma är fortfarande sökbara. 

Digitalisering i förskolan – projektet som vi fick redovisat i våras har inte startat. 

Förskollärarkompetensen i kommunerna sjunker -  

Huvudarbetsuppgifter för förskollärare, barnskötare, obehöriga –Lidköpings kommun 

Mariestad flyttar förskollärare mellan förskolor. 

I Mariestad finns det samlad Kommundag för VFU-elever – önskemål finns om att vara delaktiga i 

utbildningsdagar  

 

Giftfri förskola – Skövde kommun – utbildning för rektorer – men inte så stort projekt  

Götene har utbildat i Giftfri förskola – Ekocentrum i Göteborg – saker som är tillverkade efter 2007 är 

ok – byter ut madrasser – det som köps in nytt är ok, tänka till när de handlar på second hand – 

nätverk och handlingsplan  finns Bilaga bifogas 

Lidköping har miljöombud som träffas – nanoutbildning kan vara aktuellt, handlingsplan finns, ska 

revideras, eco – online 

Viktigt att ha koll på märkning 

Guldgruvan i Töreboda är en god inspirationskälla 

 

Rekrytering, samlingsannons eller var för sig? Hur gör vi i de olika kommunerna? 

Skövde, var och en gör annons, 

Gullspång har annons ute hela tiden 

Götene har nu en gemensam, men även enskilda 

Hjo till hela kommunen 

Töreboda, gemensam annons vid rekrytering av förskollärare, rektorer finns med vid rekrytering till 

bemanningspolen, 12 av de som har tjänst i bemanningspolen för förskola går utbildning, har 75% i 

grundtjänst, finns korttidare som är tillsvidareanställda 



Skara både och, internsökande söker 

Lidköping, samlingsannons då man fick kryssa för vilken förskola man var intresserade av, även 

enskilda 

Falköping har en gemensam annons som ligger ute för alla att söka, men vi söker till specifik förskola, 

har blivit bättre effekt 

Marknadsföring av kommunerna –  

HR som sköter besök på högskolorna, guidade turer på förskolor i Lidköping, sociala medier, 

instagram – viktigt med bra VFU-tid 

Rektorer i Hjo finns Jönköping 

VFU-ansvarig i Falköping gör besök på högskolor – alla VFU-elever har fria måltider 

Busskort i Skövde för VFU-elever 

 

Nästa gång; 

Val av ny ”ordförande” och sekreterare 

Barnkonventionen 

Uppdrag - Måldokument Utbildning – vad kan nätverk för rektorerna i Skaraborg innebära och 

betyda Se bilaga  

 

Möten vt 2020 

20 januari 13.00-15.30, Skövde 

20 april 13.00-15.30, Götene 

 

Vid anteckningarna 

Lisa Johansson 

 

 

 


