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UPPDRAGSBESKRIVNING för nätverket  

Vuxenutbildning i Skaraborg 

 

Bakgrund 

 

Målsättning är att skapa en mer sammanhållen, konkurrenskraftig och marknadsanpassad 

vuxenutbildning i Skaraborg. Samverkan ska leda till att de kommunala resurserna optimeras både ur 

ett ekonomiskt och ett kvalitativt perspektiv bland annat genom att utnyttja hela delregionens 

kapacitet av utbildningsresurser och av intresserade studerande. 

Vuxenutbildningen  i de femton kommunerna i Skaraborg består av: 

 Vuxenutbildning på grundläggande nivå (Gruv) 

 Vuxenutbildning på gymnasial nivå 
- Studieförberedande utbildning 
- Yrkesutbildning 

 Särskild utbildning för vuxna (Särvux) 

 Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) 

 Samhällsorientering (SO) 

 Yrkeshögskoleutbildningar (Yh-utbildningar)  

 Validering 

 Uppdragsutbildning 

 Högskolekurser/program via distans 
 

En öppen samverkansform ska gynna kommuninvånare, näringslivet och offentlig verksamhet. 
Samverkan ska utgå ifrån Måldokument Skaraborg. 
 

Syfte/ uppdrag 

Samverkan syftar till att erbjuda invånarna i kommunerna att välja bland ett brett och allsidigt utbud 
av kvalitativa utbildningar utifrån: 

 de studerandes behov – ökad tillgång och tillgänglighet för individen 

 arbetsmarknadens/näringslivets kompetensbehov  

 kommunernas ekonomiska förutsättningar 
 
 
 

 

 

 



                  

Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a • Tel 0500-49 72 00 • Fax 0500-41 26 25 
E-post info@skaraborg.se • Webb www.skaraborg.se 
 

 

 

 

Mandat och Rollfördelning   

Ordförande 

Presidiets ordförande leder möten, är ansvarig för återkoppling till skolchefsgruppen och 

förvaltningschefsrepresentant samt är ansvarig för att processleda möten.  

Sekreterare  

Värdkommun för mötet ansvar ar för minnesanteckningar. 

  

Presidium 

Upprättar arbetsordning för kalenderåret, bereder rektorsmöten, samordnar arbetsgrupper inom 

vuxenutbildningens ansvarsområden, sammanställer och informerar skolchefsgruppen. 

Representanter vuxenutbildning 

Samtliga rektorer för kommunal vuxenutbildning som ska se till helheten inom Skaraborg och vara en 

god representant för nätverket. Rektorsgruppen fördelar även representation till de olika 

branschråden inom ramen för kompetensplattformen. 

Nätverket 

Samverka för att utveckla/ nå syften enligt uppdragsbeskrivningen, skolchefsgruppen ger nätverket 

mandat att besluta i operativa frågor, hur arbetet och processen ska ske inom nätverket. 

Förvaltningschefsrepresentant 

Ansvarig för dialog mellan nätverk och skolchefsgrupp, ansvara för löpande information och 

beslutsärenden mellan nätverk och skolchefsgrupp.  

Skolchefsgruppen 

Ge och följa upp uppdrag till nätverket, besluta i strategiska och ekonomiska frågor. 

 

Uppdrag 2016  

Rektorsgruppen för Vuxenutbildning i Skaraborg är en strategisk grupp som ska fortsätta arbeta med 
framtidsfrågor, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Vidare ska det gemensamma 
kvalitetsarbetet fortsätta att utvecklas. 
 

Möten 

Minst 6 möten per år  

Till uppdragsbeskrivningen finns ett av samtliga kommuner undertecknat samverkansavtal för 

vuxenutbildningen. 


