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Anteckningar 2021-02-05, Kl. 08.30-11.00 

Plats: digitalt möte via Teams 

Deltog 
Fredrik Hellsten, Mölndal (för & grund), ordförande 

Maria Andersson, Kungsbacka (för & grund), vice ordförande 

Åsa Ericson, Ale (för & grund, gymn & vux) 

Anneli Schwartz, Alingsås (gymn & vux) 

Elisabet Nord, Göteborg (förskola) 

Staffan Lekenstam/Annika Samuelsson Lovén, Göteborg (förskola) 

Helena Sjöberg, Göteborg (grundskola) 

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn) 

Päivi Malmsten, Härryda (för & grund, gymn) 

Cynthia Runefjärd, Kungsbacka (gymn & vux)  

Dennis Reinhold, Kungälv (för & grund, gymn & vux) 

Ann Blom, Lerum (för & grund, gymn & vux) 

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux) 

Charlotte Johansson, Partille (för & grund, gymn & vux) 

Elisabeth Andreasson, Stenungsund (för & grund, gymn & vux) 

Lena Ericsson, Tjörn (för & grund, gymn & vux) 

Katarina Lindgren, Öckerö (för & grund, gymn & vux) 

Fredrik Zeybrandt, GR, Utbildningschef 

Theresa Björnström, GR, Sekreterare 

 

Deltog ej 
Helena Balte, Alingsås (för & grund) 

Bengt Randén, Göteborg (grundskola) 

Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

Leif Gardtman, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux) 
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Mötet öppnades                                      
 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett extra välkomnande riktades till 

Annika Samuelsson Lovén som ny ledamot i Utbildningschefsnätverket och representant för 

förskoleförvaltningen i Göteborg. Staffan Lekenstam tackades för sin medverkan i 

Utbildningschefsnätverket. 

 

Beslut  
                                           

1. Förslag till uppdrag till Skoljuridiska gruppen avseende  

bedömning av tillägg i VFU-avtal gällande arbetsmiljöansvar  
 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att uppdra åt Skoljuridiska gruppen 

att göra bedömning av tillägg i ”Avtal avseende verksamhetsförlagd utbildning 

inom lärarutbildning vid Göteborgs universitet” kring arbetsmiljöansvar för 

studenter från lärarutbildningarna under VFU samt att återkoppling till 

Utbildningschefsnätverket ska ske vid mötet den 21 maj.  

 

Förslaget till skrivning som Skoljuridiska gruppen kommer att se över utsänds 

även till Utbildningschefsnätverket. 

 
Framgångsrikt utbildningssystem 

2. Samverkan med Göteborgs universitet                                                 

- Information om arbetet med prioriteringar och strategier inom ramen för samverkan med 

Lärarutbildningens samverkansråd 

 

Eva Henricsson gjorde en återkoppling till föregående möte gällande den fortsatta processen 

för att tillsammans med Lärarutbildningens samverkansråd enas om prioriteringar inom fem 

strategiska samverkansområden. Förslaget har lyfts i Utbildningschefsnätverkets arbetsutskott 

och tas vidare till samverkansrådets möte den 8 februari. Frågan återkommer till 

Utbildningschefsnätverket.  

 

- Förslag till uppdrag till Skoljuridiska gruppen avseende bedömning av tillägg i VFU-avtal 

gällande arbetsmiljöansvar vid VFU  

 

Eva berättade om frågan som aktualiserats av Göteborgs universitet i samverkansrådet och 

gäller ett identifierat behov av att tydliggöra ansvar gällande VFU-studenternas fysiska och 

psykiska arbetsmiljö. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 
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3. Lägesuppdatering kring arbetet med digitala licenser och läromedelsportal  

 

Johan Borvén och Johan Noldal gav en kort presentation av arbetet med systemutveckling för 

digital licenshantering samt gav en lägesbild över arbetet med hur lärresurser kan 

tillgängliggöras via en resursportal. Gavs även en beskrivning av de projekt som GR driver och 

där digitalisering är i fokus. Presenterades även arbetet med pilotprojektet som rör LMS 

(Learning Management System), verktyg för webbutbildningar som riktar sig till hela 

utbildningskedjan. Utbildningschefsnätverket stödjer GR:s arbete inom digitalisering och 

emotser att frågorna återkommer till nätverket. 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 
Rapport/information/diskussion 
 

4. Information från GR Vux    

                                                                      
Marie Egerstad gav en samlad lägesbild över aktuella frågor inom 

vuxenutbildningssamverkan. Bland annat nämndes exempel från utfallet förra året där 

antalet antagna till regionalt yrkesvux ökade med 53 %. Marie nämnde även att de 

effektstudier som görs av elevers sysselsättning efter studier inom regionalt yrkesvux visar 

goda resultat i form av att andel i sysselsättning efter studier är 70 %, detta är dock en 

minskning jämfört med föregående år som troligen beror på effekterna av pandemin. 

 

Inom ramen för samverkansavtalet fattar Utbildningschefsnätverket inriktningsbeslut inför 

kommande år efter förslag från Vuxenutbildningsnätverket. Förra året föreslogs bland annat 

ett ökat fokus på kortare utbildningsinsatser som omställningsutbildningar. De 

omställningsutbildningar som planeras handlar bland annat om e-handel, digitala möten, 

elektrifierade fordon och kompletterings- och påbyggnadsutbildningar inom restaurang. I 

sammanhanget nämndes att antagningsreglerna för vuxenutbildningen håller på att 

förändras vilket Vuxenutbildningsnätverket bevakar tillsammans så att det finns en 

likvärdighet i regionen.  

 

Gällande det ekonomiska utfallet av 33-kronan visar samtliga kommuner ett överskott. En av 

orsakerna är att man har sett över statsbidragsregler för utbildningar med språkstöd där det 

nu finns full teckning, en annan är att den statliga ersättningen för medfinansiering ökade 

förra året. Samverkansavtalet medger kommunerna att ta hem överskott alternativt låta detta 

kvarstå på GR som en förtida inbetalning. Utbildningscheferna ombeds att kontakta 

respektive representant i Vuxenutbildningsnätverket för aktuell status i hemkommunen.  

 

Representationen i Vuxenutbildningsnätverket lyftes då det skett en förskjutning av 

deltagarnas mandat på hemmaplan. Frågan om sammansättning återkommer till 

Utbildningschefsnätverket. 
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Slutligen nämndes den aktuella KLIVA-utredningen. Utredaren, Karin Sandwall, besöker 

Vuxenutbildningsnätverket senare i februari och därefter kommer Utbildningsgruppen på GR 

lämna remissvar. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

5. Information från Gymnasieantagningen                                             

 

- Tidplan för gymnasieantagningen 2022  

Sabina Svahn lyfte tidplanen för gymnasieantagningen 2022 som var utsänd med inbjudan.  

Förslag till tidplan lämnas vidare till Utbildningsgruppen. Medskicket i år är att 

slutantagningen ligger före midsommarhelgen vilket kommer att utvärderas.  

 

- Info om tidigare beslut kring extraresurs till gymnasieantagningen på sommaren  

Sabina gjorde även en återkoppling till beslut tagit i Utbildningschefsnätverket förra året om 

extraresurs i form av studie- och yrkesvägledare till gymnasieantagningen för åren 2021 - 

2028. Överenskommelsen syftar till avlastning för Gymnasieantagningen under sommaren, 

när det är som mest kontakt med elever och vårdnadshavare. Insatsen bidrar även till ett 

värdefullt erfarenhetsutbyte där den kommunala resursen får kännedom om hur den 

regionala antagningen fungerar i praktiken. I år bistår Göteborg (v. 25-26) respektive Ale (v. 

32-33) med en extra resurs respektive period. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna.                        

6. Dialog kring utveckling av Universeum                                            

 

Denna punkt genomfördes gemensamt med kommuncheferna.  

Carina Halvord, VD, berättade om Universeums utveckling mot att bli nästa generations 

vetenskapscenter. 2017 fick Universeum ett uppdrag att bredda verksamhet från folkbildning 

och utbildning med barn och unga som målgrupp till att även inrikta sig på vuxna. En 

utvecklingsplan har därefter tagits fram som nu sätts i kraft huvudsakligen under åren 2021-

2023. Universeum ska växa för att göra mer nytta för fler. 

Satsningar sker på tre plattformar – fysiska arenan, digitalt samt mobilt – och för tre 

målgrupper: Allmänhet, utbildning och företag. Bland annat planeras ett visualiseringslabb, 

en Wisdome ett Miniuniverseum och en professur för tillämpad pedagogisk forskning. Många 

aktörer från bland annat akademi, AI Sweden, forskningsaktörer, företag och stiftelser 

medverkar. Fortsatt dialog och samverkan med kommunerna är av stort värde, kontakta 

gärna Carina.   

 

Ur diskussionen som följde: 

- Helena Söderbäck och Fredrik Zeybrandt är GR:s och kommunernas representanter i 

styrelsen för Universeum. De tar gärna emot input.  

- Göteborgs stad är en partner till AI Sweden vilket innebär samarbetsmöjligheter.  
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- Viktigt att det mobila Universeum inte glömmer förskolan och de små. 

- Utvecklingen ger möjligheter som aktualiserar frågan om kommunernas involvering och 

ägarskap framgent. Här finns ett behov av att forma ett gemensamt utvecklingsarbete.  

 

7. Kort information om pågående revidering av samverkansavtalet för 

förskola  

 

Ann-Sofie Gillner berättade om innevarande samverkansavtal för förskola som har 

funnits i ca 10 år och behov har identifierats av att göra en översyn av avtalet. Även om 

det inte är stora justeringar som görs betonades att det finns ett stort värde i att avtalet 

kontinuerligt ses över med hjälp av kommunernas representanter i 

Barnomsorgsgruppen och Förskolenätverket. 

 

De justeringar som föreslås är tex att pedagogisk omsorg skrivs in och olika begrepp 

förtydligas. Att det sedan många år finns tillämpningsanvisningar för praktisk 

hantering skrivs in i det nya avtalet samt att översyn kan initieras av chefsnätverk och 

att avtalstiden övergår till 4 år i syfte att harmoniera med de övriga regionala 

skolformssamverkansavtalen. 

 

Förslag till uppdaterat avtal läggs fram vid Utbildningschefsnätverkets möte i april för 

vidare hantering till Utbildningsgruppen, Förbundsstyrelsen och sedan i respektive 

kommun.  

 

Lyftes fråga om omsorg vid obekväm arbetstid vilken stäms av med Förskolenätverket 

och Barnomsorgsgruppen i det fortsatta översynsarbetet. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

 
Aktuella frågor med anledning av covid-19 
 

8.  Dialog kring hur vi tar vidare analyser av pandemins effekter       
- Är hybridorganisationen här för att stanna? 
  
Sofia Larsson förde dialog med utbildningscheferna utifrån effekterna av pandemin på 
skolorganisationen och följande fyra perspektiv:  
- elevens lärande 
- lokaler/plats och tidsbundenhet 
- lärarresurser 
- ledningsorganisation. 
 
Utöver ovan tillades påverkansarbete i syfte att uppnå friutrymme i styrdokumenten samt 
skuld gentemot personalen och hur vi får störst effekt av de extra resurser som tillfallit 
utbildningsområdet i spåren av pandemin. Utbildningscheferna konstaterade att det finns 
ett stort gemensamt intresse av att arbeta med frågan tillsammans framöver. 
 
Bilderna bifogas anteckningarna.  
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Ventilen   

                                                                                     
Elisabet Nord poängterade att ”skolmiljarden” kan fördelas i samtliga skolformer.  

 

Fredrik Zeybrandt aktualiserade frågan om tidpunkt för skolavslutning och betyg. 

Finns kommuner som överväger att förlänga terminen så uppmanas dessa kontakta 

Sabina Svahn.  

 

Mötet avslutades                           


