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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Åsa Ericson, Ale (ordf.) 
Maria Johansson, Alingsås 
Eva Petersson, Göteborg, 

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 (kanske med en stund) 

Marie Wrethander, Stenungsund 
Katarina Ekelund, Tjörn. 
Malin Johansson, GR, (sekr.) 

 

EJ NÄRVARANDE 

Ulla-Stina Millton, Ale  
Stefan Gustafsson, Göteborg 

Eva Knoph, Öckerö 

 

1. Mötet öppnas 
(Åsa Ericson, ordförande) 

Ordförande inleder mötet och hälsar alla välkomna. Ny representant i 

nätverket är Stefan Gustafsson, Göteborg, som tar över efter Lena Nyberg, 

Göteborg. Vidare lyftes nätverket syfte/uppdrag samt agendan för dagen.  

2. Inbjudan kring fortsatt dialog en skola på vetenskaplig grund 
(Åsa Ericson, ordförande) 

Nätverket har fått en förfrågan av Institutionen för didaktik och pedagogiks 

profession (IDPP) att i nätverket undersöka eventuellt intresse av att IDPP 

under hösten anordnar en träff för fortsatt dialog kring samverkan och 

utveckling av en skola med undervisning på vetenskaplig grund, som 

diskuterades på nätverksmötet den 26 februari. 

De önskar bjuda in Grundskolenätverkets representanter, samt deras 

medarbetare som på olika sätt arbetar med kvalitet i undervisningen. 

 

 

 



   

2 (9) 

Grundskolenätverket 

Mötesanteckningar 2021-04-23, kl.9.00-12.00                              

 Plats: Digitalt via Teams 

 

 

 

 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, lokal Tvåan 

 

 

Flera av nätverkets representanter önskar att IDPP går vidare med att 

anordna en träff. Malin kontaktar dem och ber dem återkommer med en 

inbjudan till en träff under hösten.  

3. Nytt uppdrag till nätverket 
(Åsa Ericson, ordförande) 

Utbildningschefsnätverket enades på senaste mötet den 16/4 om att ge 

Grundskolenätverket i uppdrag att i dialog med GR och andra nyckelnätverk 

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.  

 

Beskrivning av uppdrag  

I samverkan med andra relevanta nätverk som SYV-nätverket och 

Gymnasienätverket utgöra ett nyckelnätverk i arbetet med att utveckla 

regionens Gymnasiedagarna och Future Skills i syfte att stärka elevernas 

gymnasievalsprocess och skapa förutsättningar för likvärdiga möjligheter att 

genomföra ett välgrundat studie- och yrkesval.  

 

Det konkreta i uppdraget kommer handla om att ”ta ställning till 

eller lämna synpunkter på förslag” 

4. Gymnasiedagarna och Future Skills 
(Viveka Blomgren, GR & Lena Sjöstrand, GR) 

Viveka och Lena började med att ge oss en inblick i utvecklingen av mässa där 

de gått ifrån 3 dagar till 3 dagar och temaveckor, vilket innebär;  

 

• Tydligare insatser mot målgrupperna elever, föräldrar och skolpersonal för bättre 
förberedelser för mötesplatsen Gymnasiedagarna och Future Skills 

• Ökad samverkan med grundskolan 

• Tematiserade insatser för att bygga kunskap över tid och för enskilda bra och 
kvalitativa val 

• Den digitala plattformen, www.gymnasiedagarna.se blir ett värdefullt verktyg för 
de olika målgrupperna och som speglar temainsatser 

 

Utvecklingsarbetet bygger på tidigare erfarenheter och de utvärderingar som 

gjorts. Den här förändringen med att sprida ut arbetet under en längre tid, 

hoppas de ger eleverna möjlighet att ta till sig kunskap under tid och på så vis 

hinna reflektera mellan tillfällena, det ges möjlighet att följa upp det med 

samtal på skolorna, samt att vårdnadshavarna får möjlighet att följa med i 

resan genom dessa temainsatser som under hösten görs tillsammans med 

grundskolorna. De görs redan idag många fina insatser på regionens skolor, så 

det handlar om att förstärka det fina arbete som redan pågår, paketera och 

http://www.gymnasiedagarna.se/
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göra materialet lätt tillgängligt Samverkan med Grundskolan lyfter Viveka och 

Lena som en viktig faktor i att få till ett bra utvecklingsarbete framåt.   

 

En referensgrupp är med i arbetet i framtagandet av årets årshjul och dess 

teman: 

Det arbetas också med utvecklingen av hemsidan, där följande arbete pågår:  

 

• Varje tema får en egen startsida 

• Uppmuntran till att gå igenom ”en bana” 

• Neutral vägledning i fokus 

• Bra chatt 

• Broar mellan skolor och arbetsliv 

 

Ett viktigt mål i arbetet är att ge eleverna programkunskap och 

arbetsmarknadskunskap innan man börjar fördjupa sig i ” vilket skola ska jag 

välja”, det görs genom att de får gå igenom vissa steg innan mässan öppnar.  

I arbetet ingår också att försöka nå ut till vårdnadshavarna i hur de kan vara ett 

stöd i valprocessen.  

 

Tidplanen framåt:  

 
Maj 

• ”Save the date” -till samtliga berörda skolor 
 
Juni 

• Skicka ut till samtliga skolor med mer detaljerat information innan sommaren 

• ”Save the date” –till vårdnadshavaren 
 
Augusti 

• Skicka ut till samtliga skolor med mer detaljerad information 
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• Skicka ut till vårdnadshavare 
 

I arbetet framåt önskar nu projektledarna hjälp med att hitta kontaktpersoner i 
respektive kommun som kan hjälpa dem att nå ut med information, i första hand ”save 
the date” men även kommande innehåll till temaveckorna och mötesplatsen för hösten. 

 
Ifrån nätverket lyftes det som mycket positivt att det arbetas med frågan under hela året, 
så det inte blir en ”happening” Det lyftes också betydelsen av att inte bara lyfter fram de 
teoretiska programmen utan också de praktiska programmen och dess ”karriärvägar”. 
Viktigt att vi ger eleverna en bred översikt, för att de ska kunna göra rätt val för sig själva! 
De skickade också med en framtida önskan om att kanske starta arbetet ännu tidigare, 
t.ex. göra insatser i årskurs 6 kring valda delar, för att skapa en tydligt röd tråd och skapa 
ett helhetsgrepp i arbetet.  

 
 

5. Utvärdering, rektorskonferensen 2021 kl.10.20 – 10.50  
(Anders Hurtig Lerum & Åsa Ericsson, ordf.)  
 
Rektorskonferensen 2021, med temat ”Nu bygger vi laget med sikte mot framtiden” gick 
av stapelns den 16/4. När det nu var dags att i nätverket utvärdera konferensen startade vi 
med att Anders Hurtig som tillsammans med Ulla-Stina Millton varit en del av 
arbetsgruppen började med att ge nätverket en tillbakablick kring valet av konferensens 
tema och arbetet fram till den 16/4. Det som var nytt ifrån tidigare konferensen var att vi 
pga. pandemin landade i en digital lösning.  
 
Dagen fick mycket positiva utvärderingar av regionens rektorer. När det nu var dags för 
nätverket att utvärdera årets konferens blev utfallet också positivt. 

 
 
Vidare diskuterades i smågrupper vilka frågor de nu kommer arbeta vidare med i sina 
rektorsgrupper. Här lyftes allt ifrån behovet kring att skapa tillit i alla delar i organisation, 
skolan som plattform för livslångt lärande in i framtiden till att arbetet med 
kompetensförsörjningsfrågan.  
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6. ULF-avtal i Göteborgsregionen  
(Magdalena Taube GU, Mats Widigson Gbg, Malin Johansson GR) 
 

ULF står för utveckling, lärande och forskning. Vi har 14 pågående ULF-projekt i 
Göteborgsregionen. Projektgruppen informerar om att det startar en ny utlysning av 
forskningsmedel ht 2021/Vt. 2022. Utlysningar är ett sätt att komma åt professionens 
frågeställningar. 
 
Tidplanen för kommande utlysning: 
 
Steg 1: 
• Öppnar 8 augusti 2021 
• Stänger 17 september 2021 kl. 24.00 
• Beslut planerat till 15 november 2021 
 
Steg 2: 
• Öppnar 17 november 2021 
• Stänger 20 januari 2022 kl. 24.00 
• Beslutsmöte (bedömningskommittén) planerat till 20 mars 2022 
 
Denna utlysning har ingen särskild inriktning, men vi ser gärna att ansökningar med 
tydligt samverkansfokus (prioriteras vid bedömningen) t.ex. samverkan mellan olika 
lärarkategorier/professioner inom skolan, samverkan mellan olika/olikstora kommuner 
eller samverkan mellan olika typer av skolhuvudmän (fristående/kommunala). 
 
Vidare presenterades nya regeringsbeslut som främjar praktiknära forskning i 
skolväsendet, så som att det nu beslutats att permanenta ULF, något som tidigare skrivits 
fram i regeringens forsknings och innovationspropositionen. Regeringen har också 
beslutat om ett nytt statsbidrag som gör det möjligt för legitimerade lärare och 
legitimerade förskollärare med en examen på forskarnivå att ägna en del av sin arbetstid 
till praktiknära skolforskning. Syftet med statsbidraget är att främja forskning och 
utvecklingsarbete i skolväsendet. Förordningen börjar gälla 1 maj 2021. 
 
 

7. Fullföljda studier och projektet Plug Innan 

(John Nelander, GR)  
 
Johan Nelander arbetar som projektledare för projekt kopplat till fullföljda studier, 
blanda annat ett VGR-finansierat projekt som heter Plug Innan.   
 
Som inledande del av passet får vi höra om arbetet med fullföljda studier och de lärdomar 
som gjorts inom projektet Plug Innan.  
 
Vi vet att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att motverka utanförskap i 
samhället är fullföljda studier och att ett aktivt arbete för att stimulera detta är en 
investering som ger nytta för både elever och samhället i stort – inte minst ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv.   
Flera aktörer inom både utbildnings- och den sociala sektorn verkar för fullföljda studier 
– men begreppet definieras lite olika beroende på aktör. I nationell mening, sett till 
Skolverkets definition innebär fullföljda studier att erhålla en gymnasieexamen. Men 
definieras fullföljda studier endast som att bli behörig till ett NP och att ta 
gymnasieexamen, exkluderas många av de eleverna som flertalet av våra gemensamma 
utvecklingsprojekt riktas till. Vi ser ett behov av att utvidga definitionen och att prata om 
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positiva stegförflyttningar för dessa elever – inte bara i form av akademisk progression 
utan det handlar också om en ökad närvaro, ökad motivation och bättre hälsa. Så som vi 
ser på fullföljda studier så inkluderas också vägarna till målet. Ett exempel är att erbjuda 
en elev en individanpassa yrkesutbildning som leder till anställning.  
 
Vi på GR har under 10 år arbetat med fullföljda studier, från 
kompetensutvecklingsprojektet GR Dropouts 2011 till många genomförda, pågående och 
kommande satsningar där vi inkluderat flera olika skolformer och verkat på såväl 
kommunal, regional och nationell nivå.  
Under de här åren har vi aktivt arbetat med att analysera resultat och paketera dessa 
lärdomar så att vi såväl som andra ska kunna nyttja den kunskapen som dessa 
utvecklingsprojekt har genererat. I framtiden ser vi ett behov av att ta hänsyn till den 
ökade andelen elever inom NPF-spektrat och/elever med psykisk ohälsa.  
 
Går vi lite djupare in på begreppet skolanknytning ser vi ett förändrat fokus: 
 
• Skolk - Problematisk skolfrånvaro 
• Motverka studieavbrott – Främja fullföljda studier  
• Nyckelbegrepp: Närvarokultur och skolanknytning 

En start skolanknytning föranleder oftare fullföljda studier. Det är alltså därför viktigt att 
identifiera elever med svag skolanknytning. Det ger oss möjlighet att tidigt göra 
förändringar och erbjuda insatser som stärker elevernas skolanknytning. Genom att 
identifiera vilket behov dessa elever har, kan vi göra rätt förändringar och erbjuda rätt 
insatser baserat på elevens behov. När vi erbjuder insatser baserat på behov finns det några 
framgångsfaktorer som är bra att ta hänsyn till.  

De framgångsfaktorer som presenteras här nedan är de som är framtagna efter erfarenhet 
av Plug Innan. Det är viktigt att: 

• utgå från elevens behov 
• våga vara flexibel i vilka insatser som erbjuds 
• fokusera på undervisningens kvalité 
• vårda bemötandet för att skapa goda relationer 
• ha koll på frånvaro och måluppfyllelse 
• följa upp de insatser som erbjudits eleverna  
• samverkan både inom skolan men också med externa aktörer.  

Ytterligare ett teoretiskt ramverk som har använts I Plug Innan är den så kallade “insats-
triangeln”, som innehåller olika nivåer av insatser för att stärka skolanknytning.  

Längst ner I triangeln har vi främjande insatser, det är pågående insatser som gynnar alla 
elever i verksamheten. Det är exempelvis rastaktiviteter som påverkar elevernas trygghet, 
gemensamma bemötandestrategier, utveckling av undervisningens kvalité i form av ett 
stärkt ledarskap i klassrummet, användning bildstöd i undervisningen samt ha ett 
språkutvecklande arbetssätt.  

Nästa nivå handlar om att arbeta förebyggande med riktade insatser till en grupp elever 
eller en elev där det finns ett identifierat behov. Det kan exempelvis vara att erbjuda utökad 
studietid eller att erbjuda strukturstöd baserat på identifierat behov. Konsekvenstrappa 
mot negativt språkbruk och kränkande behandling.  

Överst i triangeln har vi åtgärdande insatser. Det handlar om att erbjuda elever i en 
komplex situation riktade insatser utifrån den elevens identifierade behov. Här kan det 
exempelvis röra sig om att erbjuda eleven distansundervisning (vid identifierat behov) 
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eller att varje dag stämma av med elev + vårdadshavare "hur läget är". Sakna-sms och 
sakna-samtal.  

http://www.goteborgsregionen.se/pluginnan 

Avslutningsvis berättade John om den ESF-finansierad förstudie kring fullföljda studier 
som sträcker sig ifrån 1 april – 31 december. Förstudien ska ses som ett underlag till 
möjliga genomförandeprojekt framöver! Därför är det så viktigt att vi får en ”realitycheck” 
så att vi kikar vidare på rätt saker. Den övergripande frågeställningen är: Vilka 
förutsättningar och vilken kompetens har skolpersonal att möta elever som riskerar att inte 
fullfölja sina studier? Studien innefattar Grundskolans slutskede och gymnasiet (15–24 år).  

Avslutningsvis fick nätverket föra en dialog kring: 

Vilken kompetens har personal i grundskolan att möta elever med NPF och/eller psykisk 
ohälsa? Vilken kompetens saknas? 

Vilka förutsättningar i den fysiska miljön finns för att möta elever med NPF och/eller 
psykisk ohälsa? Vilka förutsättningar saknas? 

För elever som har problematisk frånvaro och som riskerar att inte bli behöriga till ett 
nationellt gymnasieprogram, vad har distansundervisningen spelat för roll? Positiva 
effekter? Negativa konsekvenser?  

Har nätverket har tankar och idéer som de önskar skicka med in i förstudiearbetet 
kontaktar ni stina.bergman.lindskog@goteborgsregionen.se 

 

8. Branschråd Grundskola 

(Anders Pettersson GR & Eva Henricsson GR)  
 

Kompetensförsörjning fritidshem 

 

Branschrådet gav processgruppen på GR i uppdrag att samla in genomförda kartläggningar 
rörande befattningar på fritidshem och stötta upp i de kommunerna som inte gjort en 
sådan genomlysning. Detta arbete är nu genomfört och Anders börjar med att presentera 
några slutsatser från genomlysningen. 
 
 

• Det råder en ojämn fördelning gällande andel legitimerade lärare i 
fritidshem mellan olika enheter inom kommunerna samt mellan kommunerna. 

 

• Det råder en spridning i kompetens hos de medarbetare som inte har en 
pedagogisk utbildning.  

 

• Flertalet kommuner arbetar systematiskt med kompetensutvecklingsinsatser på 
fritidshemmen.  

 

• Flertalet kommuner genomlyser alla befattningar inom grundskolan, inte 
endast de på fritidshemmen. 

 

• Några kommuner rapporterar en utmaning i att medarbetare med adekvat 
högskoleutbildning väljer att inte ta ut legitimation för undervisning i fritidshem.  

 
 

http://www.goteborgsregionen.se/pluginnan
mailto:stina.bergman.lindskog@goteborgsregionen.se


   

8 (9) 

Grundskolenätverket 

Mötesanteckningar 2021-04-23, kl.9.00-12.00                              

 Plats: Digitalt via Teams 

 

 

 

 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8, lokal Tvåan 

 

 

Vidare presenterades vad branschrådet har beslutat och ser som steg framåt i det fortsatta 
arbetet: 
 

1. Undersöka möjligheten att närma sig en regiongemensam befattningspalett för 
fritidshemmen.   

2. Kartläggning och fördjupad analys av gruppen medarbetare på fritidshemmen 
som saknar pedagogisk utbildning (likt det arbete som gjordes inom förskolan 
med befattningen barnskötare).   

3. Fortsatt arbete med att tydliggöra kompetensutvecklingsvägar som grund 
till kommunernas arbete med kompetensutvecklingsstrategier.    

 
 

Passet fortsatte med en dialog kring det fortsatta arbetet med fokus på punkt 2 ovan, Vad 
vill vi ha svar på? vad kommer det att innebära för kommunen? 
 
Det som många lyfte som viktigt arbete framåt vara att processledningen tillsammans med 
kommunerna undersöka gruppen i spannet från de som är legitimerade till de som inte är 
legitimerade. Vilka olika insatser kan göras för att höja kompetensen hos de olika 
grupperna inom det spannet? Hur höjer vi kompetensen för basen? Hur kan vi få de 
legitimerade behöriga. osv. Processledningen tar detta arbete vidare.  
 

 
Organisation för kompletterande tjänster och kompetensutveckling 
 
Efter dialogen kring fritidshem, byttes fokus mot organisation för kompletterande tjänster i 
grundskolan och kompetensutveckling.    

Hur aktuellt är det med kompletterande tjänster? Behovet ser olika ut i våra kommuner 
men vi behöver arbeta proaktiva även om behovet inte finns hos alla i nuläget.   

 
Här nedan en sammanfattande bild över vad Branschrådet ser som delar de kan arbeta 
med:  
 

 

Vi startar också upp en införandegrupp som kommer arbeta vidare med att bygga kunskap 
kring införandet av kompletterande tjänster. I nuläget är tre kommuner med i gruppen, 
finns intresse för fler att delta, kontakta Malin Johansson, GR 
malin.johansson@goteborgsregionen.se 

  

mailto:malin.johansson@goteborgsregionen.se
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I arbetet med lärarbristen kommer nya organisatoriska förutsättningar  
 
1. Skolan kommer befolkas av andra än legitimerade lärare 
2. Förändring av arbetsorganisationen 
3.    Trend? – ”Lägre tröskel och mer rörelse” 
4.    Kontinuerlig kompetensutveckling 
 
Hur drivs organisationsarbetet? Vad behöver göras på olika nivåer, enhet-, huvudman-, 
region- och nationell – nivå? På mötet påbörjades en diskussion kring detta, men vi 
kommer behöva belysa denna fråga samt olika kompetensutvecklings vägar vidare på 
kommande nätverksmöten. Det blir framför allt viktiga frågor för införandegruppen att 
fördjupa sig i.   
 
 

9. Övrigt 
(Åsa Ericsson, ordf.) 

Förslag på nya mötestider lyftes. Beslutade datum är:  

• 17 september 2021 kl. 13-16 

• 26 november 2021 kl.9-12 

• 25 februari 2022 kl.13-16 

• 6 maj 2022 kl.13-16 

 

10. Mötet avslutades kl.12.00 
Ordförande Åsa Ericson tackar för ett bra möte och avlutar mötet.  

Antecknat av: 

Malin Johansson (sekreterare) 

Göteborgsregionen 

 

 

 


