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Anteckningar  
 

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

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

Helena Balte, Alingsås (för & grund) 

Anneli Schwartz, Alingsås (gymn & vux) 

Annika Samuelsson Lovén, Göteborg (förskola) 

Helena Sjöberg, Göteborg (grundskola) 

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 

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

Elisabet Nord, Göteborg (förskola) 

Bengt Randén, Göteborg (grundskola) 

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn) 

Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

Leif Gardtman, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux) 
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Dagordning  
 
Mötet öppnades                                     
 
Beslut                                                                                                
 
1.   Förslag till nytt samverkansavtal för förskola och pedagogisk                     

      omsorg i Göteborgsregionen 2022 – 2025 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att godkänna samverkansavtal för förskola och 

pedagogisk omsorg i enlighet med presenterat förslag i bilaga samt 

 att uppdra till GR att följa upp fortsatt beslutsordning. 

2. Förslag till uppdrag till Grundskolenätverket kopplat till Gymnasiedagarna  

och Future Skills 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att ge Grundskolenätverket i uppdrag att 

utifrån nätverkets perspektiv och i dialog med GR och andra relevanta nätverk bidra till 

ett utvecklingsarbete som stärker elevernas gymnasievalsprocess på kort och lång sikt 

med utgångspunkt i 2021- och 2022-års genomförande av Gymnasiedagarna och Future 

Skills.  

3. Förslag till Utbildningschefsnätverkets representanter i styrgrupp för 

Gymnasiedagarna och Future Skills  

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att utse Maria Andersson (Kungsbacka), 

Bengt Randén, Tomas Berndtsson och Andreas Lökholm (Göteborg) att representera 

Utbildningschefsnätverket i styrgrupp för Gymnasiedagarna och Future Skills under 

2021 och 2022. 

Johanna Redelius förtydligade kring styrgruppens uppbyggnad vilken innebär att en 

hopslagning gjorts med tidigare styrgrupper och att hänsyn till noder kommer att tas 

med i beaktande när styrgruppen kompletteras framöver. 

 

Rapport/information/diskussion 

4. Avstämning kring arbetet med interkommunal ersättning      

 

Ordförande för Skolekonomnätverket och Gymnasieekonomnätverket lyfte att arbetet 

med interkommunal ersättning fortlöper som planerat och enligt tidigare beslut i 

Utbildningschefsnätverket om anpassningar till följd av pandemin. Fortsatt 

avstämning sker vid Utbildningschefsnätverkets möte i maj samt förslag till beslut vid 

junimötet.  
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5. Årets konferens med Utbildningschefsnätverket                                    

Fredrik Zeybrandt gav en återkoppling från arbetsutskottet angående årets konferens 

med Utbildningschefsnätverket vilken förslås senareläggas till exempelvis i början på 

2022. Kalenderbokningen i september ersätts med ett vanligt möte.  

 

Ventilen 

 

Fredrik Zeybrandt gjorde en återkoppling till Utbildningschefsnätverkets 

februarimöte då samverkan med Universeum lyftes. Sedan tidigare finns ett system 

med årspedagoger för att skapa delaktighet mellan kommunernas och Universeums 

verksamhet vilket nu är inne på sitt sista läsår. I syfte att skapa en högre grad av 

delaktighet kopplat till bland annat hur visualiseringsdomen kan användas kommer 

Universeum till Utbildningschefsnätverket senare i vår för att beskriva deras tankar 

kring ett konkret förslag. Besöket föregås av en dialog i UCau.  

 

Fredrik informerade även om det pågående arbetet i Samverkansrådet, en 

återkoppling görs vid kommande möte i Utbildningschefsnätverket.  

 

Lyftes fråga om fördelning av statliga medel rörande skolmiljarden och läraravtalet 

samt dialoger i kommunerna kring förstudie om praktikplatsen.se. 

6. Information från Gymnasieantagningen 

- presentation av årets preliminärantagning samt dialog kring årets tidplan 

Sabina Svahn presenterade årets preliminärantagning som Utbildningsgruppen 

fattade beslut om den 15 april. Totalt antal sökande till nationella program inom 

Göteborgsregionen i år är 12 313 jämfört med 11 965 elever föregående år. Gällande 

obehöriga och behöriga elever så är det ca 200 fler obehöriga och 105 fler behöriga, 

inklusive externa elever jämfört med 2020. 57 % är antagna till kommunala skolor 

och 43 % är antagna till fristående skolor. 79 % av de sökande är antagna till sitt 

förstahandsval avseende både skola och program.  

 

Sabina gav även en bakgrund till tidsplanen för antagningsåret som 

Utbildningsgruppen fastställer vilket är en viktig förutsättning för en samordnad 

antagning. Vid kartläggning har det framkommit önskemål om att senarelägga 

rapportering av slutbetyg till följd av pandemin. Utifrån volymen av elever och för att 

säkerställa en antagning fick Gymnasieantagningen i uppdrag att titta på en alternativ 

tidsplan där rättssäkerheten sätts i första hand. 

 

Den 15 april ställde sig Utbildningsgruppen bakom förslag till ersättande tidsplan 

vilket innebär att det finns mer tid för rapportering av betyg. Ett viktigt medskick är 

att avlämnande och mottagande skola tillser att det finns bemanning på plats, enligt 

den ersättande tidsplanen, för de uppgifter som behövs för genomförande av 

antagningen till gymnasieskolan. En effekt av förändrad tidsplan innebär att statistik 

om behörighetskompletteringar från lovskola tappas på regional nivå och får 
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kompletteras genom kontakt med respektive kommun. Underströks betydelsen av 

gemensam insats att sprida informationen om de nya datumen och att källan till 

informationen är antagningssystemet Indra. 

 

Fredrik Zeybrandt tillade att det under våren görs stabiliseringsåtgärder i Indra 

tillsammans med Storstockholm.  

 

Bilder och underlag bifogas anteckningarna. 

 

Framgångsrikt utbildningssystem 

7. Regionens arbete med fullföljda studier                                              

Stina Bergman Lindskog och John Nelander gav en bakgrund till Göteborgsregionens 
arbete med fullföljda studier. Frågan om fullföljda studier ses som en investering som 
ger livslång nytta för både elev och samhälle och frågan är högt prioriterad politiskt, 
knyts an till GR:s strategiska inriktning 2020-2023 och lyfts bland annat i VGR:s 
regionala utvecklingsstrategi. Frågan utgör även tema för Nätverket för barn- och 
elevhälsa under året. 
 
Arbetet tillsammans med medlemskommunerna inleddes med GR DropOuts 2011 och 
har sedan dess lett till både bredare och djupare samarbete även på nationell nivå tex 
genom SKR-projektet Plug In och uppdrag av Skolverket gällande genomförande av 
huvudmannakonferenser. Gemensamt för alla större utvecklingsprojekt är att de 
bygger på nulägesanalys, genomförande och spridning. Genom det arbete som pågått 
från 2011 har det skapats beprövade erfarenheter och evidens inom området. Arbetet 
har också gått från åtgärdande arbete till att lägga mer fokus på främjande insatser för 
fullföljda studier.  
 
Aktuellt arbete framöver är en ansökan om sociala investeringsmedel till VGR 
gällande samverkansprojekt mellan skola, vård och omsorg för att utveckla arbetet 
kring familjer med NPF.  
 
En ESF-finansierad förstudie är även påbörjad och som ska undersöka vilka 
förutsättningar och vilken kompetens personal i grundskola och gymnasieskola har 
att möta elever som riskerar att inte fullfölja sina studier. Utifrån förstudien ställdes 
fråga till utbildningscheferna om vilka ingångar till förstudien som ska prioriteras. 
Både lärdomar utifrån Covid-19 samt arbete i de tidigare åldrarna och förutsättningar 
och kompetens hos personal i grundskola och gymnasieskola gällande att möta elever 
med psykisk ohälsa och/eller med NPF lyftes som särskilt intressanta. 
 
Bilderna bifogas anteckningarna. 

Ordinarie möte i Utbildningschefsnätverket avslutades.  
 

8. Deltagande i Grundskolenätverkets rektorskonferens                       

- minska detaljstyrningen för ökad effektivitet, kvalitet och arbetsglädje  

Utbildningschefsnätverkets ledamöter inbjöds att delta vid Grundskolenätverkets 
rektorskonferens och föredragning med Louise Bringselius. 
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9. Lägesrapport från det pågående arbetet med FVM (Framtidens 

vårdinformationsmiljö) i kommunerna 

- gemensamt möte med VästKom, Kommunchefsnätverket och 

Socialchefsnätverket                           

 

Ann-Charlotte Järnström, Karl Fors och Monika Edgren gav en lägesrapport från det 

pågående arbetet i kommunerna med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). 

Syftet med mötet är att ta del av de strategiska frågor och konsekvenser FVM-

samarbetet genererar och därmed kunna resonera om kloka förhållningssätt och 

vägval i samarbetet framgent. VästKoms roll är att hålla samman arbetet i alla 

kommunerna inom Västra Götaland.  

 

Helena Söderbäck inledde genom att berätta att ett arbete som införandet av 

Framtidens vårdinformationsmiljö inte har gjorts förut i Europa. Presenterades 

bakgrund till projektet vars mål är att invånarens resa genom vården ska bli enklare. 

Dialog fördes utifrån hur samverkan ser ut i respektive kommun och hur 

kommunerna kan bidra till målbilden för FVM. Kommunerna har förberett sig väl för 

FVM men införandet av systemet Millennium har försenats. Tidplanen har därför 

senarelagts. Lyftes bland annat betydelsen av att de implementeringsansvariga i varje 

kommun innehar mandat i frågan samt att det finns behov i kommunerna av mer 

information om den uppdaterade tidsplanen. Kommenteras även kring elevhälsans 

roll. VästKom besöker gärna kommuner eller nätverk vid behov av fördjupade 

dialoger.   

 

Bilderna bifogas anteckningarna 

 

Mötet avslutades                                                                                   
                              


