
Välkommen på Vuxrektorsmöte   
Tid: 211022 kl   08.30- ca 12.00   
Plats: Töreboda Hybridmöte   
Ej närvarande: Falköping  

Sekreterare: Nils-Evert Kjellen  
  

Rubrik  Punkter  Anteckningar  

Beslut      

  Val av representanter 
presidiet  

Beslutades att välja Frida E och Sara B till nya repr.  I 
presidiet  

  Mötesdagar 2022, beslut av 
alternativ 1 eller 2  

Alternativ 2 valdes med följande dagar 28/1, 25/2, 
25/3,29/4, 20/5,26/8, 30/9, 4/10, 11/11,9/12.  

      

      

      

Information   Statsbidrag/Johan S  Statsbidrag erhållit för medfinansiering 2020 med 3 083 890. 
Skolchefsgruppen fattar beslut om fördelning och föreslås 
användas till medfinansiering av Yrkesbyrån. Statsbidrag 
2021 sökt för13 700 000 svar ej ännu erhållit. Möjligheten 
att söka ytterligare medel för kombinationsutbildningar 
finns. Beslutades att inte söka fler platser då tidigare sökta 
bidrag beräknas räcka till. Ansökan för kartläggning o 
validering om 1 850 984, svar ej ännu erhållit. Totalt söker vi 
statsbidrag för Vux Skaraborg inför 2022: 219 500 
000+ ev för lärlingsvux.  

  Nätverk/arbetsgrupper  Nätverket med grundläggande genomfört 14/10 med nya 
svenskämnet och nya betyg. SYV nätverket möte under 
mitten oktober bra digitalt möte med bl.a. nya 
urvalskriterier, kvalitetsarbete och fjärrutbildningar. Kom 
X planerar halvdagsmöten med omvärldsspaningar. 
Kvalitetsgruppen, underlag för 6-månadersuppföljningen 
kommer för vidare utvärdering gm Skövde. Skickas till 
Administratörerna och genomförs under november. 
Nätverket för SFI genomförde möte med bl.a. fokus på 
avbrott och långsam progression. Till 
Matematiknätverket skickas frågan om hur infärgning i 
Matematik 1 handhas/genomförs.  

  Återrapportering av uppdrag 
till skolchefer  

Återrapport till skolcheferna skall ske i Dec.  

  Länsstudiedagen 17/11 info.  Programmet finns i Teams. Kostnadsfritt för kommunerna.  

  Kombinationsutbildningar/ 
Johan L  

Skövde startar fler kombinationsutbildningar inom VO och 
bygg. Flera kommuner planerar för fler 
kombinationsutbildningar.  

      

      



Dialog   Skolverkets dialogdag 
2022/Johan S  

Johan S och Skolverket jobbar med planering. Fysiskt möte 
föredras med Skolverket, politiker och AF inbjuds, 
Skolverket styr programmet på fm och vi fokuserar mer på 
egna frågor under em med Skolverkets deltagande. 
Johan  S  jobbar vidare med datum etc.  

  Tilläggsuppdraget övergång 
(IM/Vux)  

Punkten flyttas till nästa möte  

      

  Övriga frågor  Förslag att vara fysiska möten med Teamsmöten. Presidiet 
äger frågan.  

      

Övrigt  Teamstips (Återkoppling 
gemensam insats?)  

Inga tips denna gång. Praktiska problem finns för vissa när 
man vill komma in i andra Teamsmiljöer. Uppmaning till 
medarbetarna att kolla Teamskanalerna regelbundet för att 
se nya aviseringar.  

  Nästa möte 26/11, 
Mariestad  

Mer info kommer  

      

 


