
 

 

Nätverksmöte rektorer 200902 - denna gång deltog via Teams: 

Kent Larsson – Karlsborg 

Anna Malmeling  - Hjo  

Helen Johansson - Skara 

Synneve Åberg – Mariestad 

Magnus Arvidsson – Töreboda 

Ulrika Eskilsson – Tidaholm 

Anneli Jonsson – Lidköping 

Marita Friborg - Utbildnings- och Kulturchef i Töreboda tillika mötesledare 

 

Marita hälsar oss alla välkomna till dagens möte och vi tar en presentationsrunda och i samband med 

denna anmäler vi ev punkter till ”Övriga frågor”. 

 

Corona: viktigt att hålla i hålla, ut och följa uppmaningar från FHM. En del sjukfrånvaro bland elever 

och personal men det ser olika ut mellan kommunerna. I Hjo ska alla med symtom ska testa sig. 

Personal som testar sig i Töreboda ska vara hemma tills testresultatet återgetts vilket i praktiken blir 

iaf en veckas frånvaro. Fler kommuner öppnar upp för fysiska möten med distans i möteslokalen. 

 

Högskolan i Skövde: startar grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem. De söker adjungerad 

lärare som har lång erfarenhet av arbete som lärare i fritidshem. Utbildningen planeras starta vt 21. 

Inriktning idh/hälsa/mu/bd. Har du intresserad och lämplig person för uppdraget – skicka namnet  till 

Marita! 

 

Hur följer vi upp flickors och pojkars resultat: Skara deltar i processledarutbildning mot KaU och 

undrar hur andra kommuner arbetar med resultatuppföljning. Lidköping följer upp betygsutfall/kön 

två gånger/läsår i det systematiska kvalitetsarbetet. All personal kommer i september att lyssna till 

föreläsning av Fredrik Zimmerman som skrivit en avhandling om hur skolan kan hjälpa pojkar att 

lyckas i skolan. Här kan ni läsa lite mer om Fredrik: 

https://universitetslararen.se/2019/10/21/han-vill-lyfta-skolans-pojkar/  

Tidaholm följer upp elevers resultat ht och vt och noterar att skillnaden i måluppfyllelse ökar med 

stigande ålder. De ska starta ett DITIS-projekt med mål att elever ska känna delaktighet och förstå 

vad det innebär att vara delaktig. Töreboda erinrar sig bra föreläsning under rektorsutbildningen: 

skolan behöver andra undervisningsformer t ex kortare arbetspass som passar pojkar bättre. Många 

flickor tenderar också att tappa i förmåga att läsa och skriva. Töreboda m fl känner igen mönstret att 

skillnaden i måluppfyllelsen ökar med stigande ålder. Karlsborg: fokus på att jobba med läs- och 

skrivutveckling. Hjo: arbetar med liknande strategier ungefär samma som ovanstående kommuner. 

Skara har ett pågående utvecklingsarbete med att utveckla skrivandet. Tidaholm undrar vilka system 

https://universitetslararen.se/2019/10/21/han-vill-lyfta-skolans-pojkar/


 

 

andra kommuner använder för att analysera pojkars och flickors måluppfyllelse och får tips om 

Infomentor från Mariestad. 

Det råder en antipluggkultur är ett förhållningssätt i många klasser/bland många elever. Att lära sig 

ska helst vara lätt och enkelt. Helst utan större, för klasskamraterna(?!), märkbar arbetsinsats. Man 

blir bra när man övar och tränar. Bra är inget man bara är. Flickor är ibland tidigare mer målinriktade 

än pojkar vilket påverkas skolframgången. En påtaglig faktor som påverkar hur/om eleven lyckas i 

skolan är måendet. Allt fler vittnar om att allt fler elever inte mår bra: höga förväntningar från 

andra/på sig själv/stress att lyckas i skolan. 

 

Lexplore: Töreboda tipsar om Lexplore. Ett screeningprogram som via AI screenar elevens läsförmåga 

bl a genom att följa elevens ögonrörelser. Genomförs med alla elever i år 1-6 (kostnad ca 90 kr/elev) 

detta läsår i Töreboda. Effekt har noterats såtillvida att utfallet av screeningen blev ett hjälpmedel för 

resursfördelning till elever. Programmet fångade upp fler elever som behövde stöd med läsinlärning 

än vad som fångades upp via Skolverkets bedömningsstöd. En positiv effekt är att bedömningen blir 

objektiv i o m AI och att det enkelt går att följa den enskilde elevens egen utveckling. Programmet 

kommer att utvecklas även för 7-9. 

 

Agenda 2030 – har kommunerna börjat arbeta med detta? Ingen av kommunerna som deltog i mötet 

har börjat detta arbete. 

 

Nya läroplaner – Skolverket kommer att ta fram stödmaterial. Ännu har ingen kommun börjat detta 

arbete. 

 

18/11 – nästa nätverksmöte kl 13.30-16 – ev på nya skolan i Tidaholm om vi kan ses fysiskt! 

 

Vid tangenterna, 

Anneli Jonsson - resursrektor i Lidköping 

 

”Låt framrutan vara större än backspegeln” 

Olof Röhlander, föreläsare, mental tränare mm 

 


