
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 Torsdag den 18 oktober, på bussen till Göteborg 

kl 8.30 – 13.30. 

 

Beslutande Sandra Lidberg, Falköping 

  Jonny Palmkvist, Skara 

Maria Appelgren, Mariestad 

  Gunilla Kindberg, Lidköping  

  Annelie Alm, Tidaholm           

  Eva Dahl, Grästorp 

  Jonny Palmkvist, Skara 

  Katarina Levenby, Hjo 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Tina Ljungsberg, Essunga 

  

    

Ej närvarande Tibro kommun, Skövde kommun, Vara kommun, Gullspångs 

kommun, Karlsborgs kommun. 

  

Övriga deltagare      Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  Frida Jolsgård, antagningskansliet, Skaraborgs Kommunalförbund  

 

Utses att justera Marita Friborg 

 

 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 93 – 104 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Gunilla Kindberg 

 

Justerande  _________________________  

 Marita Friborg 

 

§ 93 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 94 Val av justerare 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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Till att justera dagens protokoll väljs, Marita Friborg. 

 

§ 95 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 96 Fjärrundervisning  

På förra mötet uppmärksammades att avtalet behöver ses över utifrån det pedagogiska 

perspektivet. Det finns i Skaraborg en arbetsgrupp för nyanländas lärande och denna 

grupp ges uppdraget att se över avtalet. De frågor som kvarstår handlar exempelvis om 

att definiera skillnaderna på studiehandledning och modersmålsundervisning, klargöra 

betygsättningen och vilka utmaningar en digital undervisning ger.  

Mötet anser det rimligt att försöka få klart avtalet med dessa justeringar till den 14 

december. 

 

§ 97 Samverkansavtal kring gymnasieavtalet – gymnasiesärskolans  

individuella alternativ     

 

Skaraborgs skol- och utbildningschefer beslutar att: 

Individuellt alternativ för gymnasiesärskolan är sökbart på likvärdigt sätt i hela 

Skaraborg. I Samverkansavtalet är detta otydligt, men det efterlevs i praktiken. I nästa 

revidering skrivs det fram tydligare.  

        

§ 98 Trygghet och studiero 

 

Skaraborgs skol- och utbildningschefer beslutar att: 

Skara går in som ny kommun i projektet Trygghet och studiero.  

 

§ 99 Asylsökandes rätt till gymnasieplats 

Ett gemensamt förslag till beslut för alla Skaraborgs kommuner är i dagsläget inte 

möjligt. Utifrån det underlag som tagits fram av Hillevi och Frida formuleras ett ja-beslut 

och ett nej-beslut. 

Skolcheferna tar själva förslagen till sin nämnd.  

 

Skaraborgs skol- och utbildningschefer beslutar att: 

Ett ja-beslut och ett nej-beslut är formulerat, se nedan. Respektive nämnd kan även 

formulera eget tillägg. 

Nej-beslut: 

Inga asylsökande och elever med tillfälligt uppehållstillstånd har rätt till utbildning i 

gymnasieskola och gymnasiesärskola om de har fyllt 18 år dagen då utbildningen 

startar. 
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Ja-beslut: 

att bevilja gymnasiestudier på nationella- och individuella programmet för de elever som 

har fyllt 18 år men inte 20 år och som är asylsökande eller har tillfälligt 

uppehållstillstånd. För att göra en rättssäker antagning behöver kommunerna 

(huvudmännen) kontrollera var eleverna har sin hemkommun* detta kan kollas genom 

LMA*- eller UT-Kort* på berörda elever i syfte att få en korrekt placeringsort inskrivet i 

de elevsystem som ligger till grund för antagning. Eleven har samma sökrättigheter som 

övriga elever, dvs. blir förstahandsmottagen till gymnasieprogram inom Utbildning 

Skaraborg. 

Hemkommun är där eleven är: (29 kap. 6 § skollagen)  

- Folkbokföring  

- Stadigvarande vistas  

- Där man för tillfället uppehåller sig 

UT-kort = uppehållstillståndskort för de som har tillfälligt uppehållstillstånd 

LMA = betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett plastkort med 

ett foto på dig som visar att du är asylsökande. 
 

§ 100 Sharepoint för fler grupper 

Flera nätverk och grupper i Utbildning Skaraborg önskar tillgång till en samverkansyta 

på Sharepoint. Grupper som vill ha tillgång till samverkansytan ställer sin förfrågan till 

utbildning@skaraborg.se. Förfrågan måste innehålla samverkansytans namn, deltagare 

(inkl namn och e-postadresser), kort beskrivning av gruppen, ansvarig för gruppen samt 

gärna en bild. 

 

§ 101 Planering Skol- och utbildningschefsgruppen 2019 

Mötestider 2019: 

Första möte i skolchefsgruppen är den 8 februari. 

Skol-och utbildningskonferensen genomförs den 28 februari – 1 mars. Den 1/3 är alltså 

skolchefsmöte som vanligt. 

Den 3 april genomförs skolledarkonferensen i Vara.  

Tema för skolchefsgruppen 2019 blev Förändringsledarskap. 

Ansvariga skolchefer för konferenser 2019 

Skol- och utbildningskonferens 28 februari - 1 mars  

Maria Appelgren (sammankallande) 

Kajsa Eriksson Larsson  

Katarina Levenby  

Leif Lagergren  

Tina Hededal 

 

2019 års Skolledarkonferens 3 april  

Sandra Lidberg (sammankallande) 

Marita Friborg  

Ove Brodin 

Maria Andersson  

mailto:utbildning@skaraborg.se
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Djeno Mahic 

Hillevi Larsson  

 

Utvecklingsresan hösten 2019 

Eva Dahl (sammankallande) 

Jonny Palmkvist 

Karina Bronell  

Johan Rahmberg 

Pähr Nyström  

 

SIQ-konferens 16-17 januari i Skövde. 

Skaraborgsdagen 31 januari. 

 

§ 102 Reflektion Rådslaget 

Skolcheferna reflekterar kring Rådslaget som genomfördes den 12 oktober. Synpunkter 

framkom om att det borde varit mera dialog, att första delen var för lång och borde ha 

komprimerats. Uppmaning att ställa samman det som framkom i dialogerna och skicka 

ut detta.  

  

§103 Övriga frågor     

Inackorderingstillägg.  

Punkten har missats att skrivas in på dagordningen till dagens möte. På dagens möte 

skulle ett slutligt beslut om när vi kan starta med ett gemensamt arbete ska tas. 

Ekonomgruppen som består av ekonomerna i Skövde, Lidköping och Falköpings 

kommuner ska bilda arbetsgrupp i frågan och dessa är informerade mailledes, men har 

inte återkopplat. Frågan flyttas fram till novembermötet.  

 

Plikttjänstgöringen 

Enbart Skövde, Lidköping, Tidaholm och Skara har tagit kontakt enligt beslut i 

skolchefsgruppen den 17 augusti! Det brådskar! 

Text från tidigare utskick: Försvarsmaktdagen för gymnasieskolan i Skövde 

genomfördes under förra läsåret och där informerades eleverna i åk 2 om den nya 

pliktlagen. Skövde är först i landet med detta. Denna dag erbjuds nu till övriga 

gymnasieorter. 

Informationen gäller åk 2 på gymnasiet och handlar om plikttjänstgöringen som är 

lagstyrd och där det finns straffsats för underlåtelse av att följa denna lag.  

Eleverna i åk 2 berörs av detta under nov-mars 2018/2019. Yrkesinformatörer kommer 

ut till skolorna efter dialog mellan schemaläggare och rekryteringskoordinator.  

Skolcheferna utser rektor som kontaktar Robin Krona, robin.krona@mil.se telefon 072-

17 13 166.  

Detta gäller alla elever och därmed även de som finns kvar i hemkommunens 

IM. Observera att informationen behöver genomföras även på orter utan eget 

gymnasium.  

mailto:robin.krona@mil.se
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§ 104 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet.  

 

Nästa möte: 

9 november på Assar, Balthazar Science Center, Skövde 

 


