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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Åsa Ericson, Ale (ordf.) 
Ulla-Stina Millton, Ale  
Maria Johansson, Alingsås 

Paula Palmdahl, Härryda 

Tommy Korsell, Kungsbacka 

Lars-Gunnar Hermansson, Kungälv 

Catharina Bengtsson, Kungälv 

Anders Hurtig, Lerum 

Anders Nordgren, Lilla Edet 

Ulrika Gustafsson, Mölndal 

Annika Bergqvist, Partille 

Katarina Ekelund, Tjörn. 
Eva Knoph, Öckerö 

Malin Johansson, GR, (sekr.) 
 

EJ NÄRVARANDE 

Eva Petersson, Göteborg  

Lena Nyberg, Göteborg 
Marie Wrethander, Stenungsund 

 

Välkomna! 

 

1. Mötet öppnas kl.13.00  
(Åsa Ericson, ordförande) 

2. Nätverkets sammansättning, uppdrag 
(Åsa Ericson, ordf.)  

Mötet startades med en presentationsrunda, där vi hälsade Alingsås nya 

representant, Maria Johansson välkommen till Grundskolenätverket.  

 

Ordförande Åsa Ericsson repeterade även nätverket syfte och uppdrag: 

 

Grundskolenätverket står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag 
av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom 
utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter. 

Nätverkets syfte/uppdrag är att; 

• initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag  
till Utbildningschefsnätverket, 
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• utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna  
kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet, 

• bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och  
internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant, 

• årligen avlägga kort verksamhetsrapport. 

Nätverkens arbete tar sin utgångspunkt i de bärande idéer som Utbildningsgruppen, GR:s 
politiska styrgrupp för det livslånga lärandet. 

Läs vidare här 

 

3. Gymnasiedagarna och Future Skills  
(Viveka Blomgren, GR & Lena Sjöstrand, GR)  
 
Projektledarna Viveka Blomgren och Lena Sjöstrand gav oss en sammanfattning av 
utvärderingen som gjordes efter årets digitala mässa, samt tankar framåt i 
utvecklingsarbetet av Gymnasiedagarna och Future Skills.  
 
Utvärderingen ger inte en helhetsbild då inte alla tillfrågade har svarat men den ger en 
indikation att utgå ifrån. Följande presenterades:   

Sammanlagda bilden – besökare (elever, platsbokare) 
• Ta det i sin takt, kunde sätta sig in i information och material 
• Den digitala mässan ersätter inte den fysiska men bra alternativ 
• Tekniska plattformen – strul att komma in, tråkig utformning 
• Bra chatt, skolinformation och videomöten 
• Lite tid på Future Skills – tidsbrist och okunskap 
• Positivt att tillgängliggöra material längre 
• Gå in flera gånger och ta del av information 

GR:s analys 
• Sett fram emot fysisk mässa 
• Uppskattade innehållet – filmer, material 
• Bra vägledning (över 80%) 
• Behöver minska tröskeln till besöket 
• Flera elever utan förberedelser 
• Komprimerat innehåll 
• Rätt att ställa om 
 

Slutsatser och utveckling av Gymnasiedagarna och Future Skills  
• Fokus behöver flyttas från utställarna till grundskolan med gemensamt arbete för 
eleverna 
• Tänk hela året för aktiviteter och kommunikation 
• Vi ser en kombination av fysisk och digital samverkan för olika syften där vi låter 
eleverna få insikt och kunskap i omgångar 
• Komplettera med olika insatser för att hjälpa eleverna och vårdnadshavare att hitta rätt 
 
 
Viveka och Lena lyfter även betydelsen av samverkan med Gymnasieantagningen och en 
önskan om större samverkan med Grundskolenätverket i utvecklingsarbetet av 
Gymnasiedagarna och Future Skills.   
  
 
 

https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/skola--utbildning/utbildningssamverkan-och-natverk/natverk-och-grupper-inom-skola-och-utbildning/grundskolenatverket/om-grundskolenatverket.html
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Exempel på årshjul:  
 

 
 

Vidare tackade projektledarna för alla kloka inspel de fått av nätverket kring de 
frågeställningar som skickats ut till nätverket inför dagens träff.  

1. Hur upplever ni att digitala Gymnasiedagarna och Future Skills 2020 har påverkat 
elevernas gymnasieval?   

2. Vilka kloka insatser kan vi tillsammans göra under året för att hjälpa eleverna 
ytterligare i sitt gymnasieval?   

 Se inkomna svar här:   https://padlet.com/vivekablomgren/sojgkixxlt6djzmx 

 

Avslutningsvis presenterades några punkter för arbetet framåt:  

• Förbered er på att vi vill samarbeta mer, förstudie mars/april. 
• God planeringshorisont 2021 
• Möte med Utbildningscheferna i 5 mars 
• Gymnasiedagarna och Future Skills 2021 är 9–11 november 

För vidare frågor eller inspel kontakta: 

Viveka.blomgren@goteborgsregioen.se 

Lena.sjostrand@goteborgsregionen.se 

 

4. Tillsammans för en skola på vetenskaplig grund  
(ULF: Magdalena Taube GU, Mats Widigson Gbg, Malin Johansson GR, CUL: Jonas 
Emanuelsson GU & IDPP: Annika Lilja GU) 
 
 
Förra gången lyftes frågan kring en skola på vetenskaplig grund och behovet av 
samverkan. Så för att ta oss vidare i det hade vi till dagens träff bjudit in representanter 
för ULF-projektet, forskarskolan CUL och institutioner för didaktik och pedagogisk 

https://padlet.com/vivekablomgren/sojgkixxlt6djzmx
mailto:Viveka.blomgren@goteborgsregioen.se
mailto:Lena.sjostrand@goteborgsregionen.se
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profession, för att få en uppdatering kring vad som pågår i arbetet med en skola på 
vetenskaplig grund, samt tillsammans diskutera frågan och fånga upp de behov som finns.  
 
Frågeställningarna är många och Jonas Emanuelsson startade punkten med att resonera 
om ett mer proaktivt arbete med vetenskaplig grund kan ge svar på till exempel nedan 
frågeställningar samt andra?  
 

• Hur stärka läraryrkets attraktivitet? 
• Hur får vi skickliga lärare att stanna kvar i yrket? 
• Vad gör vi åt ökande brist på likvärdighet? 
• Hur skall vi arbeta för att alla barn och elever skall ha samma goda möjligheter till 

lärande? 
• Hur stärker vi lärandet inom identifierande problemområden? 
• Kan ett mer proaktivt arbete med vetenskaplig grund vara ett svar på ovanstående och 

andra frågor? 
 
Vidare presenterade ULF, CUL och IDPP pågående processer sam betydelsen av att hitta 
synergier för ett gemensamt arbete framåt inom Göteborgsregionen. Ta del av 
presentationerna här 
 
Punkten fortsattes med diskussioner i smågrupper utifrån följande frågeställningar:   

• Vad är vinsterna med en forskningsnära praktik? 
• Vilka behov har skolhuvudmannen för arbetet med en skola på vetenskaplig grund?  
• Vad behöver vi göra idag för att på bästa sätt vara förberedda på att utnyttja de 

möjligheter som sannolikt kommer finnas framöver? 
• Vad kan du göra i din roll för att det inte blir ad hoc/personbundet och bygga hållbara 

modeller för samverkan? 
 

Ta del av gruppernas reflektioner kring frågeställningarna här: 
https://padlet.com/malinjohansson/w38ad20yf7fedjfc 

 
 

5. Rektorskonferensen 
(Ulla-Stina Millton Ale, Anders Hurtig Lerum & Malin Johansson GR)  
 

En inbjudan till årets rektorskonferens skickades ut den 11/2. Sista anmälningsdagen är 
den 5/3. Vi har i dagsläget har vi 67 anmälda och vi behöver komma upp till 300 
anmälningar. Några kommun meddelar att de väntar till sista anmälningsdagen för att få 
med så många rektorer som möjligt.  

Behöver ni administrativ hjälp med att registrera era rektorer i systemet, kontaktar ni Åsa 
Hlongwa Nilsson asa.nilsson@goteborgsregionen.se så hjälper hon er med det.  

De 10 extra biljetterna som varje kommun får till Louise Bringselius föreläsning skickas ut 
till er i Grundskolenätverket, som sedan får fördela dem så som ni önskar. Louise 
föreläsning är på fm någon gång mellan kl.10-12, exakt tid meddelas inom kort.  

 

 

https://grkom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/malin_johansson_goteborgsregionen_se/ETqGXN48AqtDj9DpDDl8IgEBgOF3dwHRqyG9cJTPU4-JIg?e=at8Vcn
https://padlet.com/malinjohansson/w38ad20yf7fedjfc
mailto:asa.nilsson@goteborgsregionen.se
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6. Branschråd Grundskola om dess historia samt workshop kopplat 

till uppdraget rörande kompletterande tjänster 

(Anders Pettersson GR & Stina Bergman Lindskog GR)  
 
Introduktion och bakgrund till Branschråd Grundskola 
Då vi har nya representanter i nätverket startade Anders Pettersson med att ge en kort 
introduktion och bakgrund till Branschrådets Grundskola. De som önskar en sittning med 
mer information kring Branschråd Grundskolas arbetet, meddelar Malin så löser vi det.  
 
Workshop uppdrag kompletterande tjänster 
Stina gav oss en tillbakablick i arbetsprocessen kring kompletterande tjänster och vad som 
gjorts i arbetet så här långt:  
- Ramverk för kompletterande tjänster, skolpedagog och elevkoordinator har tagits 

fram. 
- Ett förslag på utbildningsinnehåll har presenterats 
- Ett utkast till en införandestrategi har tagits fram. 

För att ta oss vidare i processen och fånga upp nuläge/behov fick nätverket diskutera 
följande frågeställningar:   

Fråga 1:  Hur angeläget/aktuellt är kompletterande tjänster hos er i grundskolan? 

 
Exempel på inspel ifrån gruppdiskussionerna: 
- Behoven ser i nuläget ganska olika ut i olika delar i kommunerna, en del befinner sig 

lång ifrån den krisinsikt vi talar om.  
- Viktigt att vi har en gemensam bas med befattningar inför ett kommande behov. 

Viktigt att vi har det på plats när det är dags. 
 

 
Fråga 2a: Vad är era förväntningar på den regionala fackliga dialogen (dels generellt, 
dels specifikt rörande implementering av skolpedagog och elevkoordinator)? 

 
Exempel på inspel ifrån gruppdiskussionerna: 
- Krisförståelsen behöver implementeras på alla nivåer. Viktigt att skapa en 

gemensam kunskapsbas kring krisinsikten redan nu, så vi har en gemensam 
förståelse före vi är i skarpt läge.  

- Fokusera på den organisation vi vill ha i framtiden, så vi är redo och inte behöver ta 
till Quick-fixlösningar när vi är där.  

- Behov av att ta den stora och viktiga dialogen på central nivå kring att flytta 
uppdrag mellan olika professioner.  

- Vi kan få draghjälp av regional facklig dialog. 
 
 
Fråga 2b: Vilka andra utmaningar finns för implementering av skolpedagog 
och elevkoordinator? 
- Vad kan Branschråd Grundskola göra för att röja potentiella hinder? 

 
 

Exempel på inspel ifrån gruppdiskussionerna 
- I en implementering behöver organisationerna förberedas för att samverka kring 

många yrkeskategorier. 
- Samarbetskompetens och organisatorisk design är viktigt delar att arbeta kring. 
- De nya utbildningarna behöver vara påbyggnadsbara.  
 
 

 



   

6 (6) 

Grundskolenätverket 

Mötesanteckningar 2021-02-26, kl.13.00-16.00                              

 Plats: Digitalt via Teams 

 

 

 

 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, lokal Tvåan 

 

 

Korta YH-utbildningar 
Avslutningsvis lyfte Anders att Yrkeshögskolan Campus Mölndal erbjuder möjlighet till att 
skapa kortare utbildningar om intresse finns. Tänkbara målgrupp för grundskola och 
fritidshem är personal som arbetar i skolan med eller i närhet av undervisning, men som 
saknar formell lärarbehörighet. Möjliga områden:  

- Bemötande och kommunikation, till exempel i mötet med vårdnadshavare 
- Ledarskap i klassrummet 
- NPF och andra funktionshinder 
- Skolans arbete med nyanlända 
- Orientering i ”skolan som system” 
-  

Ett inspel ifrån gruppen vara att det finns ett behov av ”ledarskap för lärare i fritidshem” på 
motsvarande sätt som erbjuds ledarskap för förskollärare. 

Det skulle finnas möjlighet med start i höst. De kommuner som är intresserade av detta 
behöver höra av sig till Anders Pettersson snarast så ordnar han så att ni kopplas ihop med 
Campus Mölndal. Därefter så görs en avsiktsförklaring, vilket är ett krav för att kunna 
skicka in en ansökan. Avsiktsförklaring kan antingen göras på kommunnivå eller på 
rektors/områdesnivå. 

 

7. Fullföljda studier och projekt Plug Innan 
(Stina Bergman Lindskog, GR) 

P.g.a. tidsbrist fick vi stryka denna punkt. Här var det tänkt att Stina Bergman 

Lindskog som är projektledare för PlugInnan skulle ge oss en liten inblick GR:s 

arbete med fullföljda studier samt undersöka intresset av att få besöka 

Grundskolenätverkets kommande möte för att lyfta exempelvis följande:   

 

• Kort om GR:s fokusområde Fullföljda studier 

• Resultat och erfarenhet från projekt Plug Innan som riktas till grundskolor i 

Västra Götalandsregionen. Vad är verksamma förhållningssätt och insatser 

kopplat till fullföljda studier? 

• ESF-förstudie: grundskolans senare år samt gymnasieskolan – ökande 

elevkullar och förändrat elevbehov (framför allt kopplat till NPF och psykisk 

hälsa) hur möter lärare och annan skolpersonal den utmaningen? → Vilket 

stöd behöver vi utforma? Dela gärna era kunskaper och erfarenheter kring 

det!  

 

Frågan lyfts nu vidare på kommande arbetsutskottsmöte.  

 

 

8. Mötet avslutas kl.16.00 
 

Nästa nätverksmöte: 23/4 kl.9.00-12.00. Varmt välkomna! 

 

Antecknat av: 

Malin Johansson (sekreterare) Göteborgsregionen 


