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Information   Fullföljda studier kl 9.00, 
Susanne och Camilla delger 
uppföljning av projekt 
Fullföljda studier 2,0.  

Susanne Sandgren  presenterar återkoppling från 
dialogmöten. Fullföljda studier Skaraborg 
2.0. Presentationen finns bifogad i mötesprotokollet. 
Projekt i fyra år framöver med fokus ”Kraftsamling 
fullföljda studier” på Skaraborgsnivå. Drivs av 
Kommunalförbundet. Fokus ligger på att ge universella 
insatser som omfattar alla individer. Långsiktiga mål 
med regional samverkan prioriteras. 
Avslutningskonferens sker 23 februari 22. Science Park i 
Skövde. Gruppen är välkommen att delta.  
  

  Statsbidrag, Johan S  Vi har fått statsbidrag som syftar till ersättning för 
medfinansieringen 2020. Ove meddelar att 
skolchefsgruppen vill att dessa medel ska skjutas in i 
skaraborgspåsen. Skaraborg har fått extra statsbidrag för 
yrkesutbildning i kombination 13,7 m.kr. och för bidraget 
kartläggning och validering har vi fått sammanlagt ≈1,85 
m.kr. Det har lämnats in en ansökan för 2022, Total 
ansökning på 206 462 599:-   
  

      

  *Tilläggsuppdrag 
avbrott/övergång 
IM/VUX, kl 10.00 
Frida Jolsgård, Maria Apelgren, 
Annelie Alm, Hans Persson, 
Harald Lundqvist  

Skolcheferna Maria Appelgren, Annelie Alm och Harald 
Lundqvist diskuterar förutsättningar för att elever från IM 
kan övergå till vuxenutbildning, ålder mellan 18-20 år. 
Tanken är att det ska handla om enskilda elever där deras 
studiemässiga samt ekonomiska förutsättningar ska vägas 
in i en möjlig överflyttning. Lokal samverkan är viktigt för 
att finna de individuella 
lösningarna. Vuxrektorsgruppen tog upp delar att väga in 
och ta hänsyn till för att möjliggöra överflyttning av elever 
utifrån den önskelista som vi skrivit ihop.   
  

  *Kommunalförbundet AMIF, 
Hillevi  

Hillevi Larsson informerar om sökta projektmedel från 
AMIF-fonden som ska utgöra ett stöd i arbetet med 
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kombinationsutbildningar. Projektet ska vara på 3 år och 
rikta sig till branscher som restaurang och storkök, 
industri och vård. Medlen ska användas för att stärka 
studiehandledningen och stödja individen i studierna. 
Medfinansiering ligger på 30-40% och förhoppning är att 
de statliga medlen kan ev. räknas som medfinansiering. 
Medfinansiering sker via tid för lärare och medverkande.   
  

  Nätverk/arbetsgrupper  Uppmaning till alla att ni går in på dokumentet över 
nätverk/arbetsgrupper och ser över att kontaktuppgifter 
stämmer och att ni ligger i rätt grupper.    
Sara – Återkoppling från arbetsgrupp – Utvärdering av 
länsstudiedagen  
Rapporter från olika arbetsgrupper.  
VO- studedag planerad till vården.  
SFI- fokuserat på avbrott  
Admin- Har skett  
SUV – Har skett  
KomX – Redovisning av yrkesutbildning 2020.  
  
  

  Återrapport till skolchefer 
angående uppdrag 3 dec, 
representanter?  

Anders och Johan L representerar Vux. Dag för 
återrapport har ändrats till 14/1 2022.   

    Åsa går igenom listan på frågor om samverkan mellan 
IM/VUX  

Dialog  Dialogdagen med Skolverket 
2022, / Johan S  

Den första april är Dialogdagen 2022 och det blir en 
förmiddag med Skolverket. Vi sprider informationen 
lokalt till politiker och skolchefer, inom kort kommer det 
en flyer. Det blir enbart ett fysiskt möte, Skolverket bistår 
inte med hybridmöte. Vi funderar på om vi kan ha fortsatt 
möte i rektorsgruppen under eftermiddagen.   
  

      

      

Övrigt  Teamstips  Det har skett många uppdateringar. Användare måste 
logga in på nytt för att få del av dessa uppdateringar. 
Reagera gärna på inslag som vi gör på Teams!  

  Återblick på förra beslutet 
gällande mötesdagar  

Inget möte den 4 oktober 2022, bokningar kommer att 
skickas ut. Under tiden notera själv i din kalender.  

      

Nästa möte:  28 januari 2022    

Kom ihåg!  Dialog Skolverket 1 april 2022    

  
 


