
Nätverk grundskola, minnesanteckningar 22-04-01 

Närvarande: 

Maria Nyman, Skara 

Ing-Maj Larsson, Falköping 

Synneve Åberg, Mariestad 

Kent Larsson, Karlsborg 

Anneli Jonsson, Lidköping 

Gabriel Hukvist, Götene 

Ulrika Eskilsson, Tidaholm 

Charlotta Engelbrektsson, Utbildning Skaraborg 

Mari-Louise Brage, Hjo 

Frånvarande: Skövde, Gullspång, Vara, Tibro, Essunga  

• Laget runt- vad står högst på agendan just nu? 

Samtliga sitter med planering/ organisation inför nästa läsår i form av 

rekryteringar, tjänstefördelningar, övergångar mellan stadier och 

språkval, men även med planering för flyktingmottagande och 

förberedelseklasser.  

• Reflektioner från spridningskonferensen Fullföljda studier 2.0 22-02-23. 

Vad fick du med dig som var användbart? 

Hur sprider ni själva goda exempel inom och mellan kommuner? 

Alla var överens om att konferensen var givande och att lyfta goda 

exempel var lyckat. Det har öppnat upp för nätverkande mellan våra 

kommuner och man vet vilka man kan vända sig till om man vill veta mer. 

Vikten av kollegialt lärande mellan rektorer betonades. 

Helen Jenvén, Plug In och Legilexi lyftes av några deltagare. Närvaro som 

framgångsfaktor, vilket gör att vi måste hantera all frånvaro som 

riskfaktorer. Tips om att anordna repetitionsföreläsningar för 

medarbetarna. 

• Reflektioner från Skolledarkonferensen 22-03-16 

Flera hade fastnat för föreläsningen med Henrik Eriksson, professor 

Teknikens ekonomi och organisation Chalmers tekniska högskola 

”Sveriges bästa verksamheter”. Dialog kring hur våra planer påverkar 



våra organisationer fördes. Vilka verksamheter når god kvalitet och 

varför? Deltagarna tyckte även Christer Olsson var givande. Christer 

föreläste om Hur man går från att veta till att göra – Förändring sker 

endast i praktiken. 

 

• Mari-Louise informerade om skolchefsmötet i Falköping 10 - 11/3 2022. 

Frågan om eventuellt deltagande av verksamhetschefer i nätverken för 

grundskola och förskola lyftes. Vi konstaterade att det är onödigt med 

dubbel representation, det vill säga rektorer och verksamhetschefer utan 

ser hellre att det är antingen eller. Nätverken behövs till att lyfta 

verksamhetsnära frågor och ger möjlighet till erfarenhetsutbyten på 

rektorsnivå. Ett alternativ skulle kunna vara att bjuda in 

verksamhetschefer vid behov eller kanske är det pedagogiska 

branschrådet ett alternativ för våra verksamhetschefer?  

• Implementering av nya kurs- och ämnesplaner - laget runt. 

De flesta kommuner har anlitat Anna Karlefjärd som en introduktion och 

några anlitar henne även för uppföljningar. Förstelärare leder 

implementeringsarbetet i några av kommunerna. Tips- Åsa Hirsh docent i 

pedagogik vid Göteborgs universitet. 

• Hur gör vi med Skolfotografering i kommunerna? 

De flesta kommuner anlitar inte längre kommersiella företag. Alla 

konstaterar dock att våra skolor har ett stort behov av foton, men att 

man idag istället tar egna bilder. Argument mot företag är att skolan ska 

vara avgiftsfri, att skolfotografering tar mycket tid i anspråk och den tar 

av undervisningstid, att företagen inte levererar bilderna förrän mycket  

sent på höstterminen och att katalogen kan användas för att kränka 

varandra. Alla elever vill inte delta i en katalog. 

• Mariestad undrade hur vi hanterar svenska som andraspråk i våra 

kommuner. Parallellägger vi SVE och SVA? Vad gäller i de nya 

timplanerna egentligen? Får man ha SVE och SVA i samma 

undervisningsgrupp? Oklart vad som gäller. 

• Mari-Louise hälsar alla välkomna till Hjo och Estrid Ericsonskolan den 20 

maj 10–12 eller 13 för dem som önskar äta lunch.  

 

Mari-Louise Brage 
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