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

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

PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 23 augusti 2019, Science Park Skövde, 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 

 Leif Lagergren, Götene 

 

 

Ej närvarande Essunga kommun, Gullspångs kommun, Karlsborgs kommun 

  

Övriga deltagare      Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  Frida Jolsgård, antagningskansliet, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Patrik Ekman, bitr barn- och elevhälsochef, Lidköping 

                                Tony Johansson, avd ch Barn- och elevhälsan, Skövde 

 

Utses att justera Per Hallén, Tibro 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 75 – 86 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Katarina Lindberg 

 

Justerande  _________________________  

   Per Hallén
 

 

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

Ordförande öppnar mötet. 

 

§ 76 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Per Hallén. 

 

§ 77 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 78 Framtidens vårdinformationsmiljö 

Samarbete med kommunerna i VGR och regionen. Västkom. 

Katarina inleder med en sammanhangsmarkering kring ärendegången, bakgrunden till 

elevhälsochefernas medverkan idag och tankar framåt. Patrik Ekman, bitr barn- och 

elevhälsochef, Lidköping och Tony Johansson, avdelningschef Barn- och elevhälsan, 

Skövde, gick igenom komplexiteten kring FVM. Skolcheferna efterfrågar en lista med 

möjligheter och farhågor kring systemet. Presentationen finns på Teams.   

  

§ 79 Uppdrag obehöriga elever  

Tilläggsuppdraget kring de obehöriga eleverna är ett uppdrag som både presidiet för 

skolcheferna, kommunalförbundet och Jonny och Ove som fick uppdraget, lagt ner mycket 

arbete på. Vid dagens skolchefsmöte redovisade Jonny och Ove en skrivelse som de tagit 

fram och kommunalförbundet visade en presentation som var ett arbetsmaterial inför 

direktionsmöte den 13 september. Skolchefsgruppen hade en öppen och givande diskussion 

där flera ställningstaganden gjordes kring vägen framåt med samverkan i fokus. 

Presentationen omarbetas och skickas ut separat inför direktionens möte. 

 

§ 80 Information om kommunalförbundets hela styrkedja och tänk kring nya 

basgrupper.  

Informationsunderlagen gicks igenom avseende fördelning av Måldokumentets mål till varje 

nätverk samt förändringar i ansvarsområden för skolchefer.  

 

§ 81 Basgrupper  

Punkten utgick på grund av utdragen diskussion kring obehöriga elever. 

 

§ 82 Rapportering från basgrupperna. 

Punkten utgick. 
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§ 83 Tema Förändringsledarskap 

Studieresa 2019.  

Programmet är klart och kommer att skickas ut inom kort. 

Skol- och utbildningskonferens 2020.  

Datum inte satt, förslag på datum kommer snarast. 

Skolledarkonferens 2020. 

Datum klart, men inga andra åtgärder ännu. 

 

§ 84 Antagning 2019 

Frida meddelar att antagningen gått bra och att de problem som fanns förra året inte var 

lika stora i år. Fortfarande problem med att betyg inte lämnas in i tid. 

 
Antagningskansliet har fått återkoppling att IKE inte har funkat mot friskolorna i sommar. 
Se information från en friskola: 
Det måste finnas mer än en person i resp. kommun som kan IKE-systemet och att dessa 
kan täcka upp för varandra vid ev. ledighet eller sjukdom. Dessa kan heller inte ha hela 
semesterperioden förlagd samtidigt.   
Vi har under sommaren försökt att kontakta några kommuner om felaktigheter i 
körningen för juli. Vi har dessutom, idag den 7 aug, fortfarande inte fått utbetalning från 
alla kommuner, trots att det skall vara utfört runt den 25 juli. Svaren vi har fått är att 
ingen kan hjälpa oss pga semester. Detta är inte acceptabelt.  

 

§ 85 Övriga frågor  

Rapportering till hemkommun 

Arbetet med att rapportera till hemkommunen om en elev riskerar att hoppa av fortgår. 

Ytterligare justering av befintligt dokument. KAA-nätverket tillsammans med Maria 

Appelgren och Sara Holm, projektmedarbetare i En skola för alla har arbetat med detta. Nu 

har denna rapportering blivit en e-tjänst.  

 

https://skaraborg.siriusit.net//formservice/formDownload?serviceName=multi_service_sk

araborg&scriptcomponent.cmtagname=trex-skaraborg-uppfoljning_elever-

cfd&service_name=uppfoljning_elever 

 

Konferens i Töreboda 

En konferens riktad mot förskola planeras till en heldag i januari. Flera intressanta namn är 

bokade samt förstås Törebodas egna pedagoger på Guldgruvan. Föreläsare är: 

Linda Linder  

Erika Kyrk Seger 

Martina Lundström 

 

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg 

En arbetsgrupp bildades för att påbörja revidering av avtalet: Maria Appelgren, Ove Brodin 

och Leif Lagergren. 

https://skaraborg.siriusit.net/formservice/formDownload?serviceName=multi_service_skaraborg&scriptcomponent.cmtagname=trex-skaraborg-uppfoljning_elever-cfd&service_name=uppfoljning_elever
https://skaraborg.siriusit.net/formservice/formDownload?serviceName=multi_service_skaraborg&scriptcomponent.cmtagname=trex-skaraborg-uppfoljning_elever-cfd&service_name=uppfoljning_elever
https://skaraborg.siriusit.net/formservice/formDownload?serviceName=multi_service_skaraborg&scriptcomponent.cmtagname=trex-skaraborg-uppfoljning_elever-cfd&service_name=uppfoljning_elever
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Lärarutbildning vid Högskolan i Skövde 

Ytterligare ett steg tas kring uppbyggnad av lärarutbildning i regi av Högskolan i Borås, men 

i lokaler på Högskolan i Skövde. Grundlärarutbildning åk 4-6 startar i januari. HB ber om 

hjälp med marknadsföring av denna utbildning och skolcheferna nämner sociala medier 

som förslag. Information till nätverken kan skolcheferna förmedla men efterfrågar även 

någon flyer, framtagen av högskolan. 

 

§ 86 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 

 

Nästa möte  20 september 
 

 

 

 

 

 

 

 


