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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 april 2021, via Teams.   

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Gunilla Kindberg, Lidköping 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Eva Dahl, Grästorp 

   André Essebro, Vara 

   Leif Lagergren, Götene 

    Hans Persson, Skara 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

  Karina Bronell, Falköping 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Sandra Lidberg, Falköping 

  Tina Hededal, Essunga 

  Johan Rahmberg, Skövde 

  Eva Gustavsson, Tibro 

  Awaz  Karim, Gullspång 

 

Ej närvarande  Hjo kommun  

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Catarina Carlehed, Skaraborgs Kommunalförbund 

Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren 

Susanne Yngve, IDC 

                                             

Utses att justera  Anneli Alm, Tidaholms kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 43 - 54 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  

   Anneli Alm 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFER  
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§ 43 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

§ 44 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Anneli Alm. 

 
§ 45 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 46 Mediapoolen 

Karina och André delger den senaste informationen kring framtagande av avtal med 

Mediapoolen. I avtalet finns skrivningar kring samverkan i olika grupper och representation 

från exempelvis SIKT-nätverket. I avtalsgruppen är Karina och André våra representanter.  

 

§ 47 Lärarutbildningen - första kullen examinerade förskollärare  

Den första kullen förskollärare examineras från Högskolan i Borås på campus i Skövde den 

4 juni. För att välkomna lärarna till Skaraborgs kommuner skickas en ”goodiebag” ut till 

studenterna innehållande lite te/kaffe och choklad. Via Teams deltar Katarina, Anneli, Eva 

och Karina utifrån sina uppdrag kring praktiknära forskning, fullföljda studier och 

ordförandeskap. Kostnaden för denna ”goodiebag” läggs till kostnaden för 

skolledarkonferensen. 

 

§ 48 Rapportering till hemkommun kopplat till grundskoleavtal och vux 

En e-tjänst kallad ”Rapportering till hemkommun” gällande gymnasiet infördes för något år 

sedan. Tjänsten har fallit väl ut och nu ställs frågan om det kan vara av intresse att ta fram 

motsvarande e-tjänst för grundskolan och vuxenutbildningen kopplat till avtalen. 

Skolcheferna ser ett behov kring grundskolan, frågan lyfts till grundskolenätverket. Möjligen 

kan det vara intressant även för vux, i så fall yrkesutbildningarna.  

 

§ 49 Rapportering från arbetsgrupper: 

Styrgrupperna utifrån politiskt uppdrag - dimensionering (Ove)  

Måndag 26 april kommer styrgruppen, representerad av Ove, Johan och Hillevi, att delge 

presidiet för direktionen nya fakta kring dimensioneringsutredningen.  

Styrgrupperna utifrån politiskt uppdrag obehöriga elever (Anneli) 

Måndag 26 april kommer även styrgruppen för obehöriga elever att möta presidiet. Anneli, 

Maria och Frida kommer att visa på tre möjliga grupperingar av åtgärder.  

1. Elever som saknar får betyg 

2. Elever som saknar flera betyg med vill fortsätta gå i skolan 
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3. Elever som saknar flera betyg med INTE vill fortsätta gå i skolan 
Till varje elevgrupp finns flera olika åtgärder. 

Fullföljda studier 2.0 (Anneli) 

Anneli berättar att projektet Fullföljda studier 2.0 är på god väg i den kartläggning som görs 

i både nätverken och i intervjuer med gruppvisa företrädare för kommunerna. 

Branschråd Pedagogik (Anneli) och Praktiknära forskning (Eva och Karina)  

Båda grupperna är inblandade i att ta emot de nyexaminerade förskolestudenterna och 

skolcheferna kommer att hälsa dem välkomna med en gåva och muntlig hälsning via Teams.  

Vårdsamverkan (Leif) 

Leif berättade om inbjudan till Skövdes barn och utbildningsnämnd i juni, där han ska prata 

om vårdsamverkan bland annat. Han ramar också in eftermiddagens möte med VästKom 

kring FVM.  

Aktuell rapportering från nätverken  

 - uppdragsbeskrivning för ekonominätverket (B) 

Uppdragsbeskrivningen presenterades. 

 - ersättare i vux-nätverket 

Ove blir ersättare för Sandra i vuxnätverket. Ove har också ansvar för KomX från 

skolchefernas sida. På sikt kommer Sandra att ersättas i KomX av ytterligare en skolchef.  

 

Mötet beslutar 

Att anta uppdragsbeskrivningen för ekonominätverket 

  

§ 50 Tema Förändringsledarskap  

Skolledarkonferensen 24 mars – utvärderingsrunda 

Skolledarkonferensen blev väldigt uppskattad. Till en ringa kostnad fick vi fyra kvalificerade 

föreläsare och en mycket bra moderator. Arrangemanget fungerade väl, trots att vi testade 

Teams live för första gången. Antalet anmälda var ca 350, fler än någonsin, men alla deltog 

nog inte och en del var med del av dagen.  

 

Nu kommer förslag om fler kompetensutvecklingsinsatser via Teams till fler målgrupper i 

Skaraborg. Möjlighet finns att ge riktade insatser till exempelvis nätverkens målgrupper. 

Viktigt att detta önskemål i så fall kommer från kommunerna in till kommunalförbundet.    

 

Studieresan 28-29 oktober  

Awaz sammankallar studieresan. 

 

§ 51 Tema Kompetensförsörjning  

– IDC, Västsvenska Handelskammaren och Kompetensforum  
Den pågående utredningen kring gymnasiets dimensionering och planering i framtiden, har 

innefattat intervjuer med flera organisationer och andra företrädare för arbetslivet i 

Skaraborg. Svaren upplevdes som mycket intressanta och ett par av de intervjuade var 

inbjudna till dagens skolchefsmöte i syfte att möjliggöra dialog med hela skolchefsgruppen.  
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Johan Rahmberg ramade först in kompetensförsörjning som tema med Kompetensforum 

som centralt innehåll. Därefter berättade Catarina Carlehed om kompetensforums arbete 

och uppdrag.  Sedan hade Bjarne Pettersson en mycket intressant genomgång av sin syn 

på vilka utmaningar Skaraborgs arbetsmarknad/arbetsliv står inför kopplat till utbildning. 

Vilka kompetenser behövs framöver, hur skulle utbildningskartan behöva förändras, vilket 

mindset behöver Skaraborgs unga ha för att vara attraktiva, vad behöver mottagande 

arbetsliv tänka på för att attrahera ungdomarna… Susanne Yngve avslutade dragningarna 

med att ge sin syn på frågorna. Sist i passet var dialog i storgrupp där hela temat beskrivs 

som av största vikt för utbildningsväsendet i Skaraborg, på alla nivåer. 

Kompetensförsörjning som sammanhållande tema kommer sannolikt att bli en mera central 

fråga framöver i skolchefsgruppen än den hittills har varit. Utmaningarna är större och flera 

andra stora frågor (exv Fullföljda studier) hänger nära samman med 

kompetensförsörjningen.  

 

§ 52 Övriga frågor 

Eva Dahl kommer att efter sommaren gå in som tf kommundirektör i Grästorp, fram tills att 

ny kommundirektör är rekryterad.  

Hans redogjorde för pågående avtalsskrivande för naturbruk. Viss oenighet anas och då 

handlar det om upplevda ekonomiska orättvisor mellan delregionerna. Skaraborg är inte 

drabbad då vi har två naturbruksutbildningar i delregionen och förhållandevis många 

studerande som får del av ekonomisk stöttning från VGR då de betalar halva 

utbildningskostnaden.  

 

§ 53 Corona 

Skolcheferna ger uttryck för frustration kring dubbla och/eller olika budskap från 

regionenen, smittskydd etc. Enighet i gruppen kring att inte det är skolans roll att reda i 

detta utan bara förmedla information skriftligt.   

I chatten delges information om hur ”covid-miljarden” har fördelats i kommunerna. 

 

§ 54 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet.    

 

Nästa möte: 21 maj 

 


