
SIDAN 1 AV 5 

SI DAN 1 AV 5  

Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a •  

E-post utbildning@skaraborg.se • Webb www.utbildningskaraborg.se 

PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 12 juni 2019, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, 

Skövde. Lokal Vänern och Vättern 

kl 8.30 – 13.30. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Anneli Ahlm, Tidaholm 

 Ove Brodin, Lidköping 

 Jonny Palmkvist, Skara 

Marita Friborg, Töreboda            

Maria Appelgren, Mariestad 

  Karina Bronell, Falköping 

  Eva Dahl, Grästorp 

  Djeno Mahic, Vara 

    Katarina Levenby, Hjo 

  Johan Rahmberg, Skövde 

  Karin Gustavsson, Karlsborg 

 Maria Andersson, Gullspång 

 Leif Lagergren, Götene 

 Tina Hededal, Essunga             

 

Ej närvarande Tibro kommun 

  

Övriga deltagare      Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  Frida Jolsgård, antagningskansliet, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Anita Kjellström, Högskolan i Borås 

 Peter Andersson, Högskolan i Borås 

 Sofia Pettersson, vuxrektor Lidköping 

 

Utses att justera Tina Hededal, Essunga 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 61 – 74 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Katarina Lindberg 

 

Justerande  _________________________  

   Tina Hededal
 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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§ 61 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet. 

 

§ 62 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Tina Hededal. 

 

§ 63 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 64 Lärarutbildningen, Högskolan i Borås                           

Anita Kjellström och Peter Andersson presenterar planer för utökning av 

lärarutbildningarna och ställer frågor om vad Skaraborgs skolorganisationer behöver 

framöver. En stor förändring är att det endast krävs 3 års erfarenhet för att söka till 

utbildningen för pedagogiskt verksamma med inriktning mot förskollärare. Tidigare har 

kravet varit 5 års erfarenhet. Broschyr om detta bifogas i ny version. 

Våren 2021 planeras ett intag på utbildning för grundlärare för fritidshem för 

pedagogiskt verksamma. Redan våren 2020 planeras start för grundlärare år 4-6.  

Förslag presenteras om att i workshopform diskutera ämnen för examensarbeten. 

Ytterligare ett samarbete mellan Högskolan i Borås och skolorna i Skaraborg är den 

arbetsgrupp kring praktiknära forskning som planeras.  

Erbjudande om fristående kurser läggs fram och frågan om behov från verksamheterna 

ställs. Handledarkurs som är något bredare än den vanliga handledarutbildningen för 

VFU föreslås. Presentation bifogas. 

 

§ 65 IMV 

Jonny Palmkvist och Ove Brodin berättar om sitt deltagande på mötet i 

gymnasienätverket. Förändringen kring IMV gör att gymnasiekommunerna behöver titta på 

gemensamma lösningar för IM-programmen. 

Uppdrag inför mötet den 23/8 att ta fram ett förslag på lösning.  

 

§ 66 Vuxenutbildningen - Kvalitetsuppföljning 

Sofia Pettersson, vuxrektor från Lidköping, presenterar statistiken från 2018. Det är 

sista gången som kvalitetsuppföljningen redovisas i denna form. Ändringar är gjorda 

som får genomslag till nästa redovisning, bland annat kring nöjdhet.  

I vissa fall är det inte inrapporterat statistik från kommunen och då haltar statistiken 

och blir inte tillförlitlig. Uppmaning att alla kommuner rapporterar in siffrorna. 

Presentation bifogas.  

 

§ 67 Prislistan 2020 

En arbetsgrupp utses för att föreslå en modell som över tid hanterar frågan med 

prislistan och där samverkan för Skaraborgs elevers bästa fortsätter att utvecklas. 

Arbetsgruppen är representerad av ekonomerna i ekonomgruppen (ekonomer från 



  

SI DAN 3 AV 5  

Skövde, Lidköping och Falköpings kommuner) och skolchefer från Tidaholm, Mariestad 

och Götene kommuner. Även Frida Jolsgård ingår i arbetsgruppen och är 

sammankallande.   

 

Mötet beslutar 

Att fastställa ovanstående representation i arbetsgruppen. 

 

§ 68 Basgrupper – fortsatt arbete med nätverksfrågorna 

Vilka mål tillhör vilka nätverk? Se sammanställning sist i detta protokoll. 

 

§ 69 Teams 

Frida presenterar ett förslag att samverka via Teams istället för Sharepoint framöver. 

Länk skickas ut till detta.  

 

Mötet beslutar 

Att övergå till Teams. 

 

§ 70 Tema Förändringsledarskap 

Studieresa 2019  

Mösseberg kurort är bokad för studieresan.  

 

§ 71 Rapport från Kompetensforum (Johan) 

Kompetensforum fick vid senaste mötet en dragning av forskare från Jönköping 

University (Lina Bjerke) om Framtidens kompetensförsörjning i Skaraborg. Skolcheferna 

önskar få samma dragning efter sommaren. Hillevi frågar Lina Bjerke om möjligheten 

för detta.  

 

§ 72 Rapportering från nätverken. 

Nätverket Grundskolan (Marita) 

Rapportering från kommunerna. Områden som togs upp var tjänstefördelning, 

lärarutbildningen, lärarlönelyftet, förstelärare.  

Diskussion om nätverkets framtid har förts, men nätverket önskar kvarstå i nuvarande 

form. Förbättringen kan vara spridningen av mötenas innehåll och eventuella uppdrag 

från skolcheferna. 

 

Nätverket Gymnasiet (Ove, Jonny) 

Se punkten om IMV. 

 

Nätverket Elevhälsan (Leif) 

Möte 10 maj i Gullspång. Nätverket är ett bra erfarenhetsutbyte och ett bra forum för 

stöd till varandra. På mötet rapporterade projektet En skola för alla. Dialog fördes om 
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Framtidens Vårdinformationsmiljö.  Den 23/8 förslås elevhälsocheferna i Lidköping och 

Skövde medverka på skolchefsmötet.  

Önskemål om gemensamt kalendarium för nätverken.  

 

Nätverket SIKT  

Maria Appelgren var där. Diskussion om Mediapoolen med anledning av möte som 

genomförts kring denna fråga. Tema för SIKT-möten lades för kommande möten.  

 

Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Eva)  

De avvaktar nytt uppdrag, men tillsvidare arbetar de med att rapportera in till Utbildning 

Skaraborg om projekt kring fullföljda studier för bidrag till den interaktiva kartan.  

 

Nätverket IM (Maria Andersson) 

Mötet diskuterade bland annat IMV, ökad samverkan kring IM, projekten IMprove och 

En skola för alla. Tider för höstens möten fastställdes. 

 

§ 73 Övriga frågor  

Konferens riktad mot förskolan planeras på Guldgruvan den 30 januari. Intressanta 

namn som föredragande. Inbjudan kommer i höst.        

       

§ 74 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet och önskar alla en skön sommar. 

 

Nästa möte: 

23 augusti 
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Varje kryss betyder att en basgrupp tyckte att målet hörde till detta nätverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätverk Mål 1 Mål 2 Mål 3 

Förskolan  xx xxx 

Grundskolan  xx xx 

Gymnasiet xxx xxx xxx 

Särskolan x xx xx 

Vux xx xx xx 

Elevhälsan  xx xx 

KAA  xx x 

SIKT  x xx 

SKIS  x xx 

SYV xxx xxx xxx 

IM xx xxx xxx 


