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Utbildningschefsnätverket 

Anteckningar 2022-04-08, kl 08.30-12.00/14.30 

Plats: GR, Anders Persons gatan 8, lokal Sexan 

 

Dagordning (ordinarie UC) 

 
Mötet öppnades                            

Beslut               

1. Förslag till ny representant till arbetsgruppen för övningsskolor 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att utse Elisabeth 

Svennungsson, Lerum, till ny representant efter Per Röjfors i 

arbetsgruppen för övningsskolor. 

2. Förslag till ordförande och vice ordförande för Utbildningschefs-

nätverket från 1 juli 2022 till 30 juni 2023 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att utse Charlotte Johansson, 

Partille, till ordförande från 1 juli 2022 till 30 juni 2023 och till vice 

ordförande utse Elisabeth Andreasson, Stenungsund, under samma 

period. 

3. Förslag till ny ordförande för Gymnasienätverket från hösten 

2022 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att utse Lars Svensson, 

Alingsås, till ny ordförande för Gymnasienätverket från och med hösten 

2022. 

4. Förslag till ny ordförande för Kvalitetsnätverket från hösten 

2022 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att utse Lena Eriksson, Tjörn, 

till ny ordförande för Kvalitetsnätverket från och med hösten 2022. 

 

Rapport/information/diskussion   

5. Regionala perspektiv utifrån kommunernas                   

mottagande i skolan av barn och unga från Ukraina 

 

Dialog fördes kring mottagande i kommunerna. Lyftes frågor kring hur 

många barn och unga som tagits emot samt att det finns ett okänt antal 
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som anländer till Sverige med hjälp av civila initiativ och kanske tar del av 

distansundervisning från Ukraina. Tillades att frågan var uppe för dialog 

vid gårdagens möte i Utbildningsgruppen och att GR gärna stöttar när det 

finns regionala perspektiv.  
 

6. Avstämning kring årets arbete med interkommunal ersättning 
 

Ordförande för Skolekonomnätverket, Gymnasieekonomnätverket och 

Vuxenutbildningsnätverket 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.  

 

7. Fortsättning på frågan om kapacitet inom särskolan     

 

Sofia Knüppel gjorde en återkoppling till föregående möte i 

Utbildningschefsnätverket samt berättade om nuläget i arbetet med 

kartläggningen. Lokaler, personal, metoder och verksamma arbetssätt 

nämndes som viktiga förutsättningar för arbetet i särskola. Sofia lyfte även 

senaste lärarprognosen, personalens åldersfördelning och forskning kring 

elevassistenter som yrkesgrupp i särskolan.  

 

I det fortsatta arbetet kommer relevanta nätverk involveras så att frågan 

får full teckning ur ett bemanningsperspektiv. Ett första steg är en 

kartläggning som skickas till Särskolenätverket och där ledamöterna 

ombeds stämma av med personer inom kommunen så att ett heltäckande 

svar kan lämnas för respektive kommun. Frågan återkommer till 

Utbildningschefsnätverket.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

7. Information från Gymnasieantagningen                  
- preliminärantagning 2022, hur går det för regionens elever i deras 

gymnasieval?  

 

Sabina Svahn rapporterade årets preliminärantagning som 

Utbildningsgruppen fattade beslut om den 7 april. Särskilt fokus på 

kapaciteten eftersom antal sökande till gymnasieskola ökar. Totalt antal 

sökande till nationella program inom Göteborgsregionen i år är 12 596 

jämfört med 12 131 elever föregående år. Antal behöriga sökande 

förstahandsval i relation till antal platser på nationella program är i år 83 
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% jämfört med 79 % 2021, men andel antagna på sitt förstahandsval ökar 

trots det ökade söktrycket. Andel antagna till yrkesprogram ökar och de 

yrkesprogram som ökar mest är försäljnings- och serviceprogrammet, 

hantverksprogrammet och industriprogrammet. För mer detaljer se 

presentationen.   

 

I år är det 538 färre lediga platser jämfört med föregående år. Vanligtvis 

brukar antal platser minskas till slutantagningen, men med det ökade 

söktrycket är det extra viktigt att anpassningar i organisation tar höjd för 

tillkommande sökande både när det gäller nationella program och 

introduktionsprogrammen.  

 

Kommunerna rekommenderas använda statistikverktyget för 

antagningsstatistik för att närmare kunna följa förändringarna i 

antagningsprocessen ur ett lokalt perspektiv, som underlag för 

dimensionering och för att se vad kommunens elever som ej erbjudits plats 

sökt. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 
Strategisk kompetensförsörjning 
 

8. Aktuellt från branschråden                                                    
- Branschråd förskola: nuläge 

- Branschråd grundskola: fritidshem 

 

Anders Pettersson och Isabella Enbågen gav en lägesbeskring av de 

aktuella frågorna för branschråden. Sedan starten har Branschråd förskola 

levererat flertalet konkreta resultat såsom befattningen förskoleassistent, 

regiongemensamt kurspaket för barnskötare och förskoleassistenter, 

behovsanalys av kompetensbehov i förskolan mm. Dessa resultat behöver 

nu landa, förvaltas och utvecklas i kommunerna. Branschråd förskola går 

därmed in i en ny fas och en översyn har genomförts vid det senaste 

branschrådsmötet. Planen är att arbeta med långsiktiga strategier 

framöver där samtliga medlemskommuner involveras. Processledningen 

återkommer till Utbildningschefsnätverket för ställningstagande angående 

prioriterade vägval.  

 

När det gäller Branschråd grundskola lyftes specifikt de 

kompetenensförsörjningsutmaningar som finns inom fritidshem. Under 

hösten 2021 genomfördes en kartläggning av personalens kompetens inom 

fritidshemmen i kommunerna. Syftet med kartläggningen var att få ett 

regiongemensamt nuläge kring personalens kompetens och att använda 
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underlaget för att kunna ta fram förslag till gemensam befattningspalett.  

Kartläggningen visar att det är ett stort antal medarbetare som helt saknar 

utbildning för arbete i fritidshem, här har en kompletterande och 

fördjupande kartläggning gjorts som visar antal år i sysselsättning och 

högsta slutförda utbildning. Utifrån kartläggningen kommer Branschråd 

grundskola arbeta vidare med olika tänkbara vägar framåt för att höja 

kompetensen i fritidshemmen.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

Framgångsrikt utbildningssystem 

9. Presentation av Göteborgs universitets arbete med 

centrumbildning för samverkan  

 

Åke Ingerman och Anna Brodin inledde med att återkoppla till den 

strategiska inriktning för prioriterad samverkan 2021 – 2023 för 

Lärarutbildningens samverkansråd som Utbildningschefsnätverket ställt 

sig bakom.  

 

Från 2022 har utbildningsvetenskapliga fakulteten ett samlat ansvar för 

och samordningsuppdrag för lärarutbildning, lärarfortbildning, 

rektorsutbildning, forskarskolan CUL och ULF-verksamheten. Parallellt 

pågår det stora nationella förändringar kring övningsskolor, ULF-

verksamheten, professionsprogram och statens regionalisering samt att 

utbildningsvetenskapliga fakulteten har inrättat Centrum för 

skolsamverkan. Centrumbildningen syftar till att utgöra en gemensam, 

formaliserad samverkansarena mellan Göteborgs universitet och 

skolhuvudmännen inom GR, med ansvar för samordning av övningsskolor 

och utveckling av professionsutbildning och utbildning. Göteborgs 

universitet önskar föra dialog med utbildningscheferna om hur vi kan 

utveckla denna samverkansarena tillsammans i fråga om innehåll och 

struktur. Frågan återkommer till Utbildningschefsnätverket. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

            

Ventilen            

Ordförande framförde UCau:s förslag om att fastslå att 

Utbildningschefsnätverkets möten planeras för fysisk närvaro. Vid mötet 

lämnades önskemål om att även medge att nätverksdeltagare kan lyssna 

på mötet på distans. 
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Administrativia                                                                   
 
Elisabet Nord tackades av utbildningscheferna för sitt regionala bidrag 

under åren och framför allt för arbetet med Branschråd förskola. 

               

Mötet avslutades 

 

Dagordning (gymnasietema)            
           

1. Regional utbildningsplanering  
- avstämning och beslut kring regional garanti 

- diskussion utifrån dialogerna med kommunerna kring 
utbudsplanering på kort och lång sikt 
(Margaretha Allen)  

 
=> Mötet ställdes in 
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Deltog  

Maria Andersson, Kungsbacka (för & grund), ordförande 

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

Helena Balte, Alingsås (för & grund) 

Annika Samuelsson Lovén, Göteborg (förskola) 

Helena Sjöberg, Göteborg (grundskola) 

Cynthia Runefjärd, Kungsbacka (gymn & vux)  

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

Fredrik Hellsten, Mölndal (för & grund) 

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

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

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

Fredrik Zeybrandt, GR, utbildningschef 

Ann-Sofie Gillner, GR, tf sekreterare 

 

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

Lars Svensson, Alingsås (gymn & vux) 

Bengt Randén, Göteborg (grundskola) 

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn) 

Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

Päivi Malmsten, Härryda (för & grund, gymn) 

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

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

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux) 

Theresa Björnström, GR, sekreterare 

 

 
 


