
 
 
 

Protokoll nätverksmöte för Skaraborgs Kommunala Aktivitetsansvar 
10/4-19 
 

• Nuläget – laget runt (hur har vi det).  
Skövde, Ann-Sofie tillbaka på heltid från 1 april.  
Falköping – en medarbetare har sagt upp sig, oklart hur upplägget 
blir framöver.  
Tibro, Sara 30 % KAA (+ tre kollegor) – resten är arbete på 
kommunalförbundet.  
Mariestad flyter på – mer förståelse för KAA-arbetet.   
Essunga flyter på. 
Tidaholm flyter på. 
Vara flyter på – KAA arbetet börjar sätta sig – justerat sin  
handlingsplan. Göra filmsnutt för spridning – ligger i planeringen.  
Götene flyter på. 
Grästorp flyter på – SYV:en sagt upp sig.  
Gullspång flyter på – statistiken krånglar – SCB återkopplat om 
felkodningar.  
Lidköping – ny chef från hösten, nu enbart två personer 
fortsättningsvis. 
Skaraborgs antagningskansli - Preliminära besked till eleverna 
nästa vecka gällande.  
Moa M - jobbar heltid med projektet ”En skola för Alla” fr.o.m. 1 
april. 
 

• Moa Mannesson – En skola för Alla  
Upplever att det rullar på i kommunerna. Lärträff 24/4 i Skövde; 
Jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering – hur gör vi i 
praktiken? 
Finns möjlighet att anmäla sig till detta om det finns intresse.  



Regionsövergripande KAA-nätverksträff är planerad till i början av 
oktober.  
 

• Sara Holm – info om hennes arbete. Jobbar just nu med 
blanketten ”uppföljning av elever” (tidigare ”köp av 
gymnasieplats”). Uppdaterad version ses över som ska vara 
säkrad enligt skollagen. Ska finnas som e-tjänst.  
 

• IKE/IST – utbildning i analysen – är vi intresserade?  
Ja, det är vi. Kostnaden för kursen är 5400kr + resekostnad som 
fördelas på intresserade kommuner. Se över möjligheten till 
utbildning i september – en halvdag. 
(En parentes – Petra lägger in eleverna som går på 
naturbruksskolorna manuellt). 
 

• Skolverksfrågor (när är det ”nog”, integration/info på andra språk 
m.m.) Finns ingen gemensam gräns för när det är ”nog” – upp till 
varje kommun. Hur skulle en prövning av detta se ut? Vem gör 
bedömningen av när det gjorts tillräckligt många försök? 
Diskussion angående statistik uppstår.  
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-
om-forskola-skola-och-
vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Gymnasieskolan&omrade=
Kommunernas%20aktivitetsansvar&lasar 
 
 

• Handbok – återkoppling. Se bifogad fil.  
 

• Studio ludum 
Vänder sig till ”spelkulturens ungdomar” – många hemmasittare 
(skolan passar inte för dem alla). Gamemaster i Skövde, 
deltagaren gör prestationer i verkligheten – Avataren som belönas 
i spelet. Finns framtida yrkesinsikter inom detta område.  
http://www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Media-
Technology-and-Culture/Studio-Ludum/ 
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• Från föregående möte: har vi behov av ett gemensamt möte med 
SYV-nätverket eller IM-rektorsnätverk?  
Vad kan i så fall finnas för gemensamma frågeställningar…? 
Det finns ett önskemål om gemensamt tänk avseende t.ex. 
målgruppen, föreläsningar, samverkansmöjligheter. 
Gemensamma beröringspunkter i t.ex. årshjulet. 
Någon från presidiet försöker delta på SYV-nätverkets möte den 
26/4. Fredrik Grahn deltar på nätverksträffen för IM:s rektorer 
tillsammans med Sara Holm.   
 

• Övriga frågor? 
Inga övriga frågor. 

 
 
 
Möte för hösten – förslagsvis 18/9 en heldag med utbildning under 
förmiddagen och SKAA-möte under eftermiddagen. Mer info kring 
detta kommer.   

 


