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PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 18 december, i Skövde på Gothia Science Park lokal 

Vänern/Vättern 

 

Beslutande  Yvonne Kjell, Gullspång 

Leif Lagergren, Götene 

Tf Hannes Berggren, Vara 

 Marita Friborg, Töreboda 

 Elisabeth Jansson, Lidköping 

 Sandra Lindgren, Falköping 

Katarina Lindberg, Mariestad 

Gustaf Olsson, Skövde 

 Ulla-Stina Millton, Skara 

Ulf Karlsson, Lidköping 

ers, Johan Lindell, Tidaholm 

Tf Caroline Swarén, Karlsborg 

Pernilla Bjerkesjö, Falköping 

 

Ej närvarande Essunga kommun, Hjo kommun, Grästorps kommun, Tibro 

kommun 

  

Övriga deltagare Hillevi Larsson 

Jill Stor UF 

 Lisa Lindgren Balthazar 

Annica Hansson Walldén Dalenium 

  

 
Utses att justera  Ulla-Stina Millton, Skara 

 

Sekreterare  _______________________  Paragrafer 83-92 

 Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _______________________    

   Gustaf Olsson 

 

Justerande  _______________________  
    Ulla-Stina Millton 

§ 83 Mötets öppnande 

Ordförande Gustaf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFER  
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§ 84 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Ulla-Stina Millton. 

 

 

§ 85 Förra mötets protokoll 

Vi går igenom förra mötets protokoll. 

 

Mötet beslutar att 

lägga förra mötets protokoll åt handlingarna. 

 

 

§ 86 Utvecklingsområdets struktur, organisation och identifiering 

av Skaraborgsnätverk 

-  Forts. fastställande av uppdragsbeskrivningar 

Nätverket Förskolan - kommer inom kort, är klart 

Nätverket Grundskolan – klart 

Nätverket Särskolan- klart 

Nätverket Utvecklingsledare – snart klart, idag (18/12) fattas de sista besluten kring 

uppdraget, bl a om antagningskansliets del i kvalitetsuppföljningen. Arbetet kring 

kvalitetsuppföljningen beräknas ta 1-2 dagar, ett par gånger om året. Camilla Börjesson 

sätter in AK i arbetet. Hillevi är kontakten mellan AK och Ulla-Stina Millton, som är skol- 

och utbildningschefernas representant i nätverket. 

Nätverket Gymnasieskolan – ej klart, korrigeras 

Nätverket SYV – ej klart, Linda Esseholt blir gruppens ansvarige i detta nätverk och får 

se över uppdraget innan det lämnas in. 

Nätverket Elevhälsa – ej klart 

Nätverket SIKT – ej klart, Ulf hjälper dem att formalisera 

Nätverket Vux – utgår från avtalet i sin uppdragsbeskrivning, men skriver i samma mall 

som övriga nätverk. 

  

När respektive nätverks uppdragsbeskrivning är klar skickas de till Hillevi eller Christel 

för att läggas ut på hemsidan. Observera att uppdragsbeskrivningen ska vara namnsatt!  

 

Mötet beslutar att  

Antagningskansliet hanterar data från kvalitetsuppföljningarna. 

Utvecklingsledarna analyserar materialet utifrån kvalitetsindikatorerna.  

 

 

§ 87 Vårdsamverkan barn och unga 
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Ulla-Stina Millton är ordförande i Vårdsamverkan barn och unga. Västbus är en del av 

uppdraget.  

Margareta Holmberg är med i Vårdsamverkan barn och unga och är även med i 

elevhälsonätverket, vilket gör att hon kan föra frågorna vidare. 

Anna Sundström har varit i de för Vårdsamverkan relevanta nätverken och informerat 

om arbetet.   

Vårdsamverkan Barn och unga/VästBus inbjuder till temadag om socialtjänst, skola, 

primärvård och specialistvårdens gemensamma uppdrag och ansvar för utsatta barn och 

ungdomar. Konferensen hålls den 27/1 och anmälan görs på skaraborg.se. 

Se bifogad presentation. 

 

§ 88 Ung företagsamhet 

Pernilla Holmgren från Ung Företagsamhet presenterade verksamheten. Skol- och 

utbildningschefsgruppen stämde av mot genomförandeplanen och vi kan konstatera att 

vi är på väg mot målet att 700 elever ska driva UF-företag i Skaraborg 2016/2017. Se 

bifogad presentation. Den lilla nedgång som är under innevarande år, beror bland annat 

på att Lagmansgymnasiet inte har åk 3 i år. Det andra målet som gäller att samtliga 

Skaraborgs kommuner ska jobba med Ung Företagsamhets grundskolekoncept, där 

finns en del ytterligare att arbeta med. 

Pernilla Bjerkesjö berättade om en idé från Falköping, nämligen att ge möjlighet för 

eleverna på språkintroduktionen att driva UF-företag. 

På frågan om vad UF önskar av kommunerna svarar Pernilla Holmgren att grundskolan 

behöver få mera kunskap om de möjligheter som finns. Hon vill ha hjälp att nå ut i 

grundskolan för större kännedom om konceptet. Pernilla efterfrågar också att UF ska 

finnas på flera program på gymnasiet, nu är det vanligast på Ekonomiprogrammet och 

Handels- och administrationsprogrammet. Yrkesprogrammen borde vara bättre 

representerade då dessa elever ofta startar eget eller kommer att jobba på ett mindre 

företag efter examen.  

Årets mässa är 10 – 11 mars, vilket även i år sammanfaller med skol- och 

utbildningschefernas tvådagarskonferens, men gruppen ser över möjligheter att 

samordna dessa aktiviteter. 

 

§ 89 Balthazar och Dalénium 

Lisa Lindgren, Balthazar och Annica Hansson Walldén, Dalénium berättade om sina olika 

verksamheter med fokus på genomförandeplanen. Även här är vi på väg mot målen i 

genomförandeplanen. Se bifogad presentation. 

Ett uppföljande möte önskas under våren 2016, där förvaltningscheferna vill ha mera 

information kring ekonomi. Skol- och utbildningschefsgruppen identifierar några olika 

problem, där geografi, ekonomi och mobilitet spelar roll.  
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§ 90 Nätverksfrågor 

Nuläget kring Mediapoolen – Mediapoolen har skickat ut nya avtal för påskrift som inte 

har tagit hänsyn till det förslag som skol- och utbildningschefsgruppen har spelat in. Ulf 

har under sittande möte kontakt med Ann-Britt Dahl, VD Mediapoolen. Mediapoolen har 

samtidigt ett extra styrelsemöte. Skol- och utbildningschefsgruppen hinner dock inte få 

någon information från detta möte under förmiddagen. 

 

Nuläge gymnasieutredningen – styrelsen får slutrapportering den 26/2. Skol och 

utbildningschefsgruppen anser att utredningen ägs av styrelsen och att styrelsen 

därmed avgör transparens av materialet men föreslår styrelsen att få ta del av 

materialet innan den 10/3.  

 

Samverkan kring DigiExam – Katarina Lindberg har ordnat fram ett avtal för digitala 

nationella prov till ett kraftigt rabatterat pris vid påskrift före årsskiftet. Avtalet gäller 

gymnasiet, men kanske även grundskolan. Priset är 99 kr/elev, men om flera skriver på 

kan i få ner det till 49 kr/elev. Katarina mailar ut och alla får skriva ut, skriva på och 

scanna in. I början på januari räcker.  

 

Gymnasierektorers ev medverkan på avstämningskonferenser – Skol- och 

utbildningschefsgruppen ansåg att gymnasierektorerna inte skulle delta. Däremot framkom 

att det vore bra om gymnasiecheferna deltar på em den 10/3 när resultatet av utredningen 

ska presenteras.  

Inför dimensioneringsförslaget från tjänstemännen diskuterades intentionen att inte göra 

några större förändringar, eftersom utredningens slutrapport snart delges.  

Skol- och utbildningschefsgruppen förslår att behålla samma utbud som innevarande år om 

inga uppenbara saker som är lätt att åtgärda upptäcks. Ingången är att inte förändra så 

mycket.  

 

Mötet beslutar att  

Gymnasierektorerna ska inte medverka på avstämningskonferensen 

 

§ 91 Övrigt 

Skolledarkonferensen den 26/4 kvarstår trots att det upptäckts att konferensen krockar 

med andra aktiviteter.  

 

ESF-utlysningen mot nyanlända – klippt från ESF´s hemsida: 

I mitten av februari öppnar Svenska ESF-rådet i Västsverige två utlysningar för projekt 

som ska stödja och utveckla insatserna för nyanlända i regionen 

Utlysning inom programområde 1 

Utlysningen handlar om kompetensutveckling för medarbetare och verksamma inom de 
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organisationer som arbetar med mottagande av nyanlända. Här kommer Svenska ESF-

rådet att i utlysningen eftersöka ett sammanhållet projekt i regionen. 

Utlysning inom programområde 2  

Utlysningen handlar om insatser för att öka övergångarna till arbete och studier för i 

första hand nyanlända som är aktuella för arbetsmarknadsinsatser. Här kommer 

Svenska ESF-rådet att eftersöka projekt som spänner över ett större geografiskt område 

och samverkan med Arbetsförmedlingen kommer att vara ett krav. 

Skol- och utbildningschefsgruppen vill att Skaraborg är aktiva i ansökan, så att det inte 

bara blir GR som påverkar innehållet. Till exempel studiehandledning och 

kompetensutveckling av lärare är angeläget för oss. 

 

Hillevi informerade om projektet Inkluderande lärmiljöer som är en fortsättning på 

Fullföljda studier. Skövde, Hjo och Töreboda finansierar forskaren Helene Jenvéns tjänst 

under 2016. Tillväxtutskottet har beviljat 300 000 kr för samordning och spridning av 

projektet så att det kommer hela Skaraborg till del.  

 

Skol- och utbildningschefsgruppen diskuterade om ansökan till T4 ska hanteras av 

Antagningskansliet och så beslutades. 

 

Information gavs om platser på Speciallärarutbildning mot utvecklingsstörning i 

Mariestad. 

 

Skol- och utbildningschefsgruppen önskar att genomföra pressträff angående 

förskollärarutbildning som håller på att tas fram ihop med Högskolan i Borås. Hillevi 

förbereder pressmeddelande för att skicka till alla i Skol- och utbildningschefsgruppen 

när beslutet från HB kommer. 

 

Mötet beslutar att  

ansökan till T4 ska hanteras av Antagningskansliet 

Skaraborgs idéer kring ESF-utlysningen mot nyanlända involveras i GR´s ansökan  

 

§ 92 Avslutning  

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

 


