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Nätverk rektorer Skaraborg i Skara 20190205 
 
Minnesanteckningar 
 
Mötet inleddes med ett gemensamt möte tillsammans med SYV nätverket. 
Kommunerna delgav varandra sitt arbete med studie och yrkesvägledning samt 
vilka planer respektive kommun hade. 
 
Marita visar måldokument ”Utbildning Skaraborg”. 
Dokumentet ska revideras. Nytt förslag för revidering finns på remiss. Olika 
former av mätetal diskuteras. I förslaget till revidering är vissa mätetal justerade. 
Texten kan kortas ner. Flera saker i texten hänvisar till lagar och förordningar. 
Dessa kan raderas. Vi utgår från att alla följer det lagar som finns. 
 
Tidaholm 
Tidaholm beskriver en metod för utvecklingssamtal där alla undervisande 

lärare i en årskurs finns i skolan mellan 16.00 och 20.30. Till detta tillfälle har 

vårdnadshavarna möjlighet att välja tre olika undervisande lärare att träffa 

under kvällen. Samtidigt som man bokar tid måste vårdnadshavarna ställa en 

fråga till undervisande lärare som berör undervisningen och  utbildningen för 

eleven och kan få ett svar direkt på frågor rörande elevens utbildningen. 

Vårdnadshavarna väljer oftast det ämne som eleven har svårigheter i.  

 

Fritidsledare, socialpsykologer sköter den sociala biten av utvecklingssamtalet 

och detta sker kontinuerligt. Dessa medarbetare arbetar som professionella 

klassföreståndare/Mentor för ett antal klasser och de kan samtidigt beskrivas 

som lärarassistenter. Detta för att minska lärarnas arbetsbelastning och lärarna 

kan ägna sig i större utsträckning åt undervisning för att professionalisera lärar 

yrket igen.  
 
Töreboda 
Magnus förklarar programmet www.lexplore.se. Ett program som scannar 
elevernas ögonrörelser för att se hur elever avkodar och vilken läsförståelse. 
Åk 3, eleverna redovisar sina NP själva för vårdnadshavare. 
 
Diskussion 
Hur ska vi förhålla oss till Läsa, Skriva, Räkna garantin som träder i kraft i 
sommar? Hur kan skolan säkerställa att rätt insatser görs och att eleverna får det 
stöd de behöver. 
Nästa möte 3/5 kl. 9.00 – 12.00 i Skövde 
 
Magnus Arvidsson 
Rektor Kilenskolan Töreboda 
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