
 

SKIS – Utvecklingsledare i Skaraborg 

Skövde 2017-04-06 

Lokal: Bokhållaren 

0830 - 1130 

 

1. Laget runt/Närvarande: 

Ulf Andersson Gullspång 
Karin Aldén Falköping 
Åsa Tidqvist Falköping 
Maria Mjörnestrand Lidköping 
Susanna Ward Lidköping 
Anna Gustavsson Götene 
Anders Warnby Skövde 
Mattias Gustafsson Tibro 
Johanna Ljungqvist Tidaholm 
Åsa Kåryd Vara 

 

2. Föregående protokoll 

Johanna går igenom föregående 

3. Återkoppling konferenser i Vara och på Läckö – sammanfattande noteringar 

Mattias: ”Allt som en ”dator/programmering” kan göra bättre, kommer att ersätta/komplettera 
människan.” 

Anders: ”Vara; Väldigt bra dag. Behöver prata mer om ’metaperspektivet’ och samla data för analys, 
inte bara fokusera på undervisningen.” 

Anna: Samtalet hem från Läcko; ”Gör vi rätt saker och vad kommer framtiden säga om nu?” 

Karin: ”Behovet av samverkan är väldig tydlig, särskilt på huvudmannanivå. Saknas även i forskning. 
’Hur ska vi kunna ”självleda oss?’ Vi behöver tänka utifrån: Enkla – komplicerande - komplexa frågor, 
som t ex ; baka kaka – bygga flygplan-uppfostra ett barn. Dessutom inte bara fokusera på resultat 
och effekter, utan det större uppdraget att förbereda för framtiden. Aha-upplevelsen är 
datafördubblingen på tolv timmar.” 

Maria: Vi behöver arbeta mer på ”metanivån”, inte bara appar.  

Åsa: ”Vi behöver utgå från processen, inte tvärtom. Standardisera så mycket som möjligt. Vi behöver 
också arbetar snabbare med tanke på tolvtimmarsfördubblingen.” 

Susanna: ”Vilken roll spelar det verkligen för oss med dessa konferenser? De är bra och viktiga, men 
hur kommer vi förbi motståndet varsamheten? Vem styr innehållet i t ex Hypergene? Ojämlikheten i 
’klassrummet’ är problematiskt!” 



Ulf: ”Våra kollegor är inte där vi är när det gäller att tänka utveckla och förändra. Vad betyder 
digitalisering för landsbygden (Skaraborg)?” 

Åsa: ”Det problematiska med konferenser är att se goda exempel etc, kring saker som vi inte kan 
påverka; använder vi tiden rätt? Gör vi något?” 

Johanna: ”Våra politiker är inte med, vi behöver komma i gång och jobba. Gör vi det där?, är frågan 
från politikerna”. ”Vi behöver arbeta med det emotionella!”  

4. Utvecklingsfokus/samarbete med SIKT-gruppen 

Johanna och Mattias presenterar två förslag som utgångsförslag för samtal kring elevinflytande; 
Arbeta utifrån goda exempel och/eller arbeta tillsammans med elever som t ex ungdomsSIKT/SKIS. 
Frågor som tas upp är ”skolledare är osäkra på elevinflytande”, ”hur förhåller sig elevinflytande och 
digitalisering” till uppdrag som utvecklingsledare (eller motsv)”, ”hur bidrar detta till huvudmannens 
uppdrag? och ”Är detta rätt nivå och fokus”? Mötet lyfter fram till att vi behöver arbeta mer med 
analys och teorin och inte gå för snabbt till praktiken och klassrummet.  

Utgångsfrågor: Hur får vi syn på det vi ser på det som är viktigt för eleven kring 
eleven/elevinflytande/elevinflytande med stöd av digitalisering och återkopplar det tillbaka genom 
styrkedjan? Hur kan SIKT/SKIS och respektive ”utvecklingsledare” bidra till att ”smörja kedjan”? Hur 
kan digitalisering främja att elevens behov är utgångspunkt/i fokus? Viktigt att inte hamna direkt i 
”görandet”.  

SKIS behöver tydliggöra ”vad vi vill komma åt…?” och ”hur får gruppen input?” I nuläget anser mötet 
är det inte lämpligt att samköra de två grupperna SKIS och SIKT. 

Mattias och Johanna återkopplar till SIKTs nästa möte och lyfter ett samtal kring digitalisering och 
styrkedjan. 

5. Fjärrundervisning 

Mattias redogör kort för uppdraget och analysen så här långt. Troligen uppstart i litet format med 
bilaterala avtal mellann enstaka kommuner. 

6. Nästa möte: 28 sep kl 08.30 – 12.00, troligen Köpmannen 
Föreslagen agenda: 
• Samverkan Bästa skola. Tibro och Skövde presenterar sitt arbete. 
• SKLs förmågor 
• Återkoppling från SIKTmötet 
• Reflektioner från Läckö och Vara 

Övriga frågor 

Maria avslutar tjänst under våren och börjar på Skolverket. SKIS-gruppen önskar lycka till! 

 

Vid tangentbodet 

Mattias Gustafsson 


