
Välkommen på Vuxrektorsmöte   
 

Datum: 2022-03-25  
Klockan: 08.30-ca 12.00   
Plats: Lidköping, anmälan krävs för att förbereda fika  
Deltar: Anette Lidskog, Thomas Roos, David Lantz, Hillevi Larsson, Ove 
Brodin, Mariella Niemi, Sara Barndik, Anders Lidholm, Samuel Lundin, Frida 
Eliasson, Nisse Kellén, Per Andersson, Daniel Svensson, Johan 
Lindell, RIchard Sandberg, Åsa Sandberg, Eva Hjerpe och Rikard Lans  
Förhindrade: Johan Strömberg,  
Sekreterare: Lidköping  
  

Rubrik  Punkter  Anteckningar  

Beslut      

   Jensen  Beslut: Senast den 1 april skickas förslag från 
respektive kommun till Samuel kring frågan om 
upphandling. Hur skall vi gå vidare kring denna fråga.   

      

Information   Statsbidrag/Johan S  Uppföljning 2021 är inrapporterat. Ansökan för 2023 
öppnar 1 april. Redovisa Kartläggning och validering för 
2021: 15 april – 16 maj.  /Johan S  

  1 april - eftermiddag  Frida: Fm dialogdag med skolverket. Science Park 
Skövde.   
Johan S har bokat annan lokal under em. Det kommer 
att bjudas på fika under dagen men ej lunch.  
Program em: Eventful 2 X 45 min Teams-tips. Sluttid ca 
15:30.  

  Jensen – nuläge och planering 
för avtal  

Bernt och Samuel:   
Avtalet med Jensen går ut under 2022. Det nya 
direktivet kring enkel upphandling uppgår till 7,5milj. 
Uppgår inte summan så kommer inte Skövde vara 
behjälpliga kring denna upphandling.   
Dock kan upphandlingsenheterna i Skövde och 
Lidköping vara behjälpliga.   
Diskussion kring hur vi går vidare. Ex. Vad är vinsten 
med att göra en större upphandling? Kvalité och pris.   
Beslut: Senast den 1 april skickas förslag från 
respektive kommun till Samuel kring frågan om 
upphandling. Hur skall vi gå vidare kring denna fråga.  
  

  Återkoppling från 
skolchefsmöte 11 mars  

Skolcheferna blev mycket nöjda med presentationen av 
Vuxenutbildning och önskar uppföljning del 2. 
Presentation rörde hela vuxenutbildningen och innehöll 
även en del kring statsbidrag.   

  Återkoppling kvalitetsarbetet 
2021 - kvalitetsgruppen  

Samuel och Anders: Har tittat övergripande hur det ser ut 
genom nedslag på olika kurser. Tydligt är att avbrott och 
inbromsning av studietakten är tydlig. Vi sätter färre 
andel betyg på kursdeltagare. Många får förlängd 



undervisning. Detta stämmer överens med det som 
skolverket har observerat. Fokus på fullföljda studier 
kommer ligga under 2022 och 2023. Varför sker så många 
avbrott? Varför förlänger vi många kurser och leder detta 
till betyg?   
Hur arbetar vi för fullföljda studier? Gruppen önskar få in 
detta från respektive arbetsgrupp.   
Rektorsgruppen diskuterade hur vi skulle kunna gå vidare 
kring frågan.  
Till nästa möte skall var och en ha med en 
sammanställning och en redovisning från samtliga 
arbetsgrupper.  

  Westums årsstämma - Johan L  Årsstämman kommer att ske 7-8 april. I år finns 
möjligheten att deltaga på plats och digitalt. Program 
finns på Westum.se. Marknadsför detta i respektive 
organisation. Nätverk Westum | Westums årskonferens | 
7-8 april 2022 Registrera tid för ex. fortbildning.   

  Presidiemöte 30 mars angående 
lärcentra (Sara och Anders)  

Sara och Anders kommer att fördjupa texten från Johan 
Ramberg för skolcheferna.   
Utreda lärcentratanken vidare.   
Till nästa möte lyfter vi frågan kring vad vi tänker kring 
"Lärcentra-skaraborg" från respektive kommun.   
  

      

Dialog  Länsstudiedag 2022, 
återkoppling på innehåll, 
deltagare i arbetsgrupp?  

Thomas Roos, Johan Lindell och Eva Hjerpe 
tillsammans med Karl, Elin och Jasmine från AME.  
Thomas blir sammankallande till detta.   

      

Övrigt  Teams-tips  Denna bordläggs.  

  Hillevi Larsson: 
Kompetensnavet  

Yrkesråd/Branschråd/Programråd  
Programråd skall ske och detta sker oftast tillsammans 
med gymnasiet.   
Programråd ser olika ut beroende på olika branscher.   

  Johan Lindell:   Intest, nivåtest m.m.   
Vi diskuterar vidare på komX Ledningsgrupp.  
  

      

Nästa möte:  29 april, förslag Skara  Viktigt att ses och skapa relationer. Vi ses i Smedjan. 
Gråbrödragatan 7.  

      

Kom ihåg!  1 april Skolverksdialog fm, 
teamsutbildning em (Skövde)  

  

  
 

https://www.westum.se/westums-arskonferens-2022/
https://www.westum.se/westums-arskonferens-2022/

