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

E-post info@skaraborg.se • Webb www.skaraborg.se 

PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 17 mars, Mössebergs kurort 

 

Beslutande Gustaf Olsson, Skövde 

Katarina Levenby, Hjo  

 Sandra Lindgren, Falköping 

  Elisabeth Jansson, Lidköping 

Pähr Nyström, Tibro 

Leif Lagergren, Götene 

Bosse Svensson, Essunga  

   Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborg  

   Katarina Lindberg, Mariestad 

  Anneli Alm, Tidaholm 

  Karina Bronell, Falköping  

 

Ej närvarande  Skara kommun, Grästorp kommun, Vara kommun, Gullspångs 

kommun 

  

Övriga deltagare  Frida Jolsgård, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Agneta Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Eva Axelsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Erik Eriksson, Gymnasium Skövde  

 

Utses att justera Anneli Alm 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 1 - 14 

   Frida Jolsgård 

 

Ordförande  _________________________    

   Gustaf Olsson 

 

Justerande  _________________________  

    Anneli Alm 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Gustaf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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§ 2 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Anneli Alm 

§ 3 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 4 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  

Rapportering från nätverken. 

 

Nätverket Förskolan (Bosse)  

De har varit på studiebesök på Syrenen i Töreboda. De påpekar stort brist på 

förskolelärare. 

 

Nätverket Grundskolan (Marita) 

Ingen rapportering 

 

Nätverket Gymnasiet (Yvonne) 

Ingen rapportering 

 

Nätverket Särskolan (Karina) 

• Nätverket diskuterar om att starta upp ett fordonsprogram. Det finns ett intresse 

hos eleverna. 

 Elevgruppen med autism ökar och rektorerna är oroliga för detta. Nätverket 

funderar på studiebesök i Borås. Skolcheferna föreslog även studiebesök i 

Tidaholm 

 Nätverket anordnar möten med alla pedagoger inom området. Väldigt efterfrågat 

och välbesökt. 

 Mötet uppmärksammade att särskolan inom två år kommer ha krav på utbildade 

speciallärare. 

 Två elever som går på särskolan, Estetiska programmet inriktning bild på 

Fågelviksgymnasiet behöver slutföra sin utbildning i annan skolan då 

Fågelviksgymnasiet har lagts ner. Pär uppmanar nätverket att diskuteras om 

behovet av Estetiska programmet finns i Skaraborg. Mötet påpekade rektorns 

ansvar att hitta den bästa lösningen för eleven. 
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Nätverket Vux (Sandra) 

Avtalsförslag framtaget gällande SO som efter processas i nätverket kommer till 

skolchefsgruppen för beslut i höst. 

Diskussion fördes om yrkesbyråns framtid, där ett förslag finns att från 2018 ändra 

inriktning på verksamheten till att arbeta med strategisk planering för hela Skaraborg.  I 

de nya statliga direktiven kring yrkes vux blir medfinansieringen central. Kommunens 

ekonomiska satsning motsvarar då den finansiering som man får tillbaka. Det betyder 

att kommunen själv kan avgöra kostnaden för denna del av vuxenutbildningen.  

 

Regio vux har nu kommit igång med Johan Lindell som samordnare på 50 %. 

Huvuddragen i detta arbete blir bland annat validering och integrationsfrågor.   

 
Nätverket Elevhälsan (Leif) 

Nätverket diskuterade samverkansavtalet för gymnasieutbildningar och återkommer 

med revidering gällande tilläggsbelopp. 

 

Nätverket KAA (Katarina) 

Den 5 april kommer nationell samordnare för ungdomar som varken arbetar eller 

studerar till nätverket för det kommunala aktivitetsansvaret. Gymnasieminister Anna 

Ekström kommer också.  Vi kommer påvisa vårt goda samarbete i KAA nätverket. 

 

Nätverket SIKT (Pähr) 

Nätverket kommer att delta på vårens konferenser. 

 

Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Lisa J) 

Nätverket arbetar med det nya uppdraget från skolchefsgruppen. 

 

Nätverket SYV () 

Ny ordförande blev Annelie Alm, Tidaholm. 

Sandra återkommer med förslag på representant från vux till SYV nätverket efter träff 

med vux-syvarna i Skaraborg. 

Mötet godkände kostnad för nästa syv-träff  

 

 

§ 5 Collegesamverkan Västra Götaland 

Projektledaren Agneta Larsson informerade om ESF-projektet. Mötet önskar fortsatta 

med delrapporter.  

 

§ 6 Praktikverktyget  

Eva Axelsson presenterade sig och berättade om bakgrund och nuläget med 

praktikverktyget. Mötet diskuterade implementering i kommunerna och arbetsgruppen 
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och Eva ska återkomma till skol-utbildningschefsmötet. 

 

§ 7 Antagning på inriktning  

Beslut har fattats om att antagning inte ska ske på inriktningsnivå förutom på 

programmen ES, IN, NB, HV från 2018. Gymnasienätverket ser negativa följder av detta 

beslut för såväl branscher som elever. Representant för nätverket Erik Eriksson kom och 

beskrev tänkbara konsekvenser. Mötet kommer ta upp diskussionen vid kommande 

mötet då skol- och utbildningscheferna har hunnit diskuterad detta i respektive 

kommun. 

 

§ 8 Dimensionering av platser i Skaraborg 
Genomgång av de förändringar som finns inom gymnasieorganisationen våren 2017.  

Ingen större förändringar bland gymnasierna i Skaraborg förutom: 

- Tidaholm stoppar antagningen till BF och RL  

- Lidköping utökar platser på EK och ES 

- Falköping stoppar antagningen på EE 

Besluten är inte tagna i nämnderna. Ingen information från Vara och Skara. 

 

§ 9 Skolledarkonferens 

Planeringen fortgår.  

Viktigt att skolverket preciserar hur de ligger till i arbetet med kommande nationella 

strategier. 

 

§ 10 Högskolan Borås  

Kort information om framfarten med att få till lärarutbildningen till Högskolan i Skövde. 

Båda högskolorna har anställt projektledare och båda har äskat pengar för en långsiktig 

finansiering. 

 

§ 11 Informationsunderlaget 

 

§ 13 Övrigt 

Katarina L informerar om relevanta utbildningssatsningar från Karlstads universitet.  

 

Mötet avslutas 


