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Josefine Wester/Hjo 

Fritiof Andersson/ Skövde  

Hanna Bäcklund/Skövde 

Johan Strömberg/Skövde 

Anders Liedholm/Tidaholm 

Kristina Ahlström/Skövde 

Ann- Helene Alexandersson/Tibro 

Lisbeth Sjödin/Skövde 

Camilla Börjesson/Skövde 

Linn Magnusson/Falköping 

Maria Appelgren/Mariestad 

Bernth Lundqvist/Falköping 

Ove Brodin/Lidköping 

Thomas Roos/Lidköping 

Erland Gustafsson/Töreboda 

Birgitta Örtengren Yngve/Mariestad 

Anna Dahlsson/Karlsborg 

Annelie Svantesson/Lidköping 

 

 Sekreterare – Malin Segerblad från värdkommun (Hjo) för anteckningar. 

Presentationsrunda, Josefine Wester hälsar alla välkomnna. 

 

 Johan informerar om vuxavtalet, att det ska komma upp till beslut/ 

agendan så snart som möjligt. Skickas till Hillevi på kommunalförbundet, 

så att det kan skrivas på. 

 



 Föregående minnesanteckningar godkändes. 

 Dialogdagen med skolverket, synpunkter: det var en bra presentation, 

skolverket är imponerad av vår verksamhet. 

 

 SFI/SO 

Projekt inväst 2016-2019 

Fortbildningsinsatser av personal som arbetar inom SFI. 

Det behövs massiv kompetensutveckling på olika håll inom olika 

områden föra att kunna möta våra nyanlända, så att dom kan ta till sig 

utbildningen, dom som ingår i projektet är GR, Skaraborg, Boråsregionen, 

Fyrbodal och Halland. GR har gjort en djup och bred kartläggning inte 

bara om SFI utan med alla personalgrupper som arbetar med nyanlända. 

En intervju med 500 st SFI elever har gjorts i Göteborg, det har varit en 

ordentlig genomgång, det finns ett underlag och en gedigen 

dokumentation som alla kan få ta del av. Vi ska utveckla en digital 

plattform och metodmaterial så att vi 2018 kan använda oss av detta, 

Annelie Svantesson är med. 

Man har kommit fram till att de tre områdena som behöver utvecklas är 

SFI språket som nyckel, Ramverk för bedömning av kunskaper fokus på 

IM och språkintroduktion och generella mötesplatser (Kartlägga dom 

arenor vi har idag AF, olika utbildningssamordnare, det civila samhället 

m.m ) Kan vi renodla dom vi har idag eller slå ihop några, behöver vi 

skapa nya mötesplatser? Kan vi möta upp andra behov?  Vem gör vad? 

Sprida den gemensamma kompetensen. 

Vi i Skaraborg har en delprojektledare: Alexandra Wolmar 20% 

 

Hanna Bäcklund presenterar en E- blankett (digital So- ansökan), olika 

förslag diskuteras hur den ska se ut, kommunens orgnr istället för 

personnr, gäller från 1/1-17. 

 

 

 Regiovux 

Pilotprojekt- skolverket är projektägare, bygger på förordningen som var 

på gång, samverkan inom vuxenutbildningen. Projektet har startat och är 

i analysfas, det ska tillsättas en projektledare på 50%, vi ska beskriva hur 

vi arbetar i vårt samverkansområde, ett tydligt sätt hur vi arbetar på olika 

plan, vi blir referenspersoner. Förlängning av projektet, från och med 



Februari ska det anställas en 50% tjänst som kan titta på 

utvecklingsmöjligheter. Vi funderar till nästa gång vem som kan vara 

lämplig till denna tjänst, hur går vi vidare?  

 

 

 Skolverkets Konferens 28/11 

Nya förordningen avhandlades. 

Regionalt yrkesvux träder i kraft. 

Man förutsätter en regional samverkan och att yrkesutbildningen erbjuds 

i paket, inger nytt för vår del. Det ska vara sammanhållda utbildningar, 

det som är nytt är att det ska finnas ett krav på apl på minst 15% det 

innebär en anpassning för vissa utbildningar. 

Ingen skillnad på antal poäng, inga större ändringar för lärlingsutbildning. 

Ett krav är att tre kommuner söker gemensamt. 

Nytt är att villkor på kommunal medfinansiering 50%, motsvarande 

statsbidrag- årsstudieplats. 

En fundering – samverkan Skaraborg? Kommunrättvisan? Även 

syvuppställning kommer upp. 

En liten kommun är beroende av samverkan. 

Två ansökningsperioder Jan och Maj, vi pratar om att bjuda in nämnder 

från våra kommuner för att informera om denna viktiga fråga. 

Kanske att diskutera i rektorsgruppen- Yrkesbyrån? Vad finns för 

möjligheter? Vad innebär det?. En grupp som djupdyker i frågan? 

Informera sin egen nämnd. 

 

 

 Statsbidrag 

Organisationsförändring ska varje kommun lämna in för sig, 

elevuppföljning ska skickas in centralt. 

 

 Ungdomar 

Ingen gemensam ansökan, utbildningskontrakt- af har ansvar, inga 

förändringar. Extratjänster samarbete med af. 

 

 Nätverk/ämnesgrupp 

Johan Strömberg skickar ut aktuell lista med arbetsgrupperna, samma 

gäller Branschråd 



 

 VO 

Inga förändringar. 

 

 

 Kvalitetsarbete 

Påminnelse att skicka enkäten, ska redovisas i denna grupp 10 mars. 

 

 

 Årshjulet 

Kanske behöver justeras ngt. 

 

 

 Övriga frågor 

Thomas bjuder in CSN och SYV för att fördjupa oss, SYV är en viktig 

grupp. Anneli informerar att vi bör kartlägga risken för kränkningar via 

sociala medier, skollagen gäller även vuxenutbildningen, arbeta 

förbyggande, hur gör vi? 

Kursstart/registrering inte samma sak, vad är kursstart? 

Behöver vi göra lika i våra kommuner? 

Kanske förtydliga texten? 

Vilka gör avbrott? Vilka har inte startat? 

Kvalitetsgruppen tolkar bilagan återkommer. 

Överklagande skjuter vi på till nästa möte. 

 

 

Vi avtackar Lena Karlstedt hon berättar lite kort om sitt arbete i Lysekil, 

Anita var inbjuden men kunde inte komma. 

 

 

 

Antecknat av: 

Malin Segerblad 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


