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

Helena Balte, Alingsås (för & grund) 

Dennis Pavlovic, 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) 

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

Fredrik Hellsten, Mölndal (för & grund) 

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux) 

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

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

Fredrik Zeybrandt, GR, Utbildningschef, mötesordförande 

Theresa Björnström, GR, Sekreterare 

 
Deltog ej 
Maria Andersson, Kungsbacka (för & grund), ordförande 

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

Elisabet Nord, Göteborg (förskola) 

Bengt Randén, Göteborg (grundskola) 

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn) 

Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

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

Anteckningar, 2021-12-10, kl. 08.30-09.15 

Plats: digitalt via teams  

 

Dagordning 

 
Mötet öppnades         

Beslut                         

1. Förslag till lovtider för läsåret 2024/2025 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att rekommendera Utbildningsgruppen 

att föreslå kommunerna att fastställa gemensamma lovtider för läsåret 2024/2025 

enligt följande:  

 

• Höstlov 2024 infaller vecka 44 (28 oktober-1 

november) 

• Påsklov 2025 infaller veckan före påsk (14-17 april), 

det vill säga vecka 16. 

 

2. Förslag till utveckling av Utbildningschefsnätverkets nätverk  

och grupper 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att låta GR se över hur 

formerna för Utbildningschefsnätverkets nätverk och grupper kan 

utvecklas vidare samt att återrapportering till utbildningscheferna 

med förslag på fortsatt hantering sker under våren 2022. 

3. Förslag till revidering av ULF-avtal för perioden 2022–2024 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att ställa sig bakom en 

revidering av ULF-avtal med Göteborgs universitet om samverkan 

kring praktiknära forskning, under perioden 1 januari 2022–31 

december 2024. 
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Framgångsrikt utbildningssystem 

4. Revidering av ULF-avtal för perioden 2022–2024    

 

Malin Johansson gav en kort beskrivning av arbetet kring revidering av UFL-

avtalet. Processen grundar sig i de utvärderingar som gjorts och som visar att 

grundstrukturen och utlysningsmodellen fungerar bra samt att de delar som 

behöver utvecklas vidare är att skapa forskningsnära praktiker genom 

samverkan, infrastruktur och spridning. Det kan till exempel innebära 

aktiviteter för nätverkande och kunskapsutbyte inom skolverksamheten på 

olika nivåer och mellan skolor och huvudmän, aktiviteter för nätverkande och 

kunskapsutbyte inom universitetet samt aktivt verka för ett fördjupat 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan universitetet och skolverksamheten. 

 

Tillades att Göteborgs universitet håller på att kraftsamla avseende skola på 

vetenskaplig grund både vad det gäller CUL och ULF, vilket lyftes på 

Lärarutbildningens samverkansråd den 6 december. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

Rapport/information/diskussion 

5. Utbildningschefsnätverkets konferens 3–4 februari             

 

Fredrik Zeybrandt informerade om utbildningschefernas kommande konferens 

på temat att leda i en komplex omvärld. Efter mer än ett år i en pandemi med 

allt vad det inneburit kan vi konstatera att såväl privata som offentliga aktörer 

utsatts för ett enormt förändringstryck. Något som förenar alla dessa i 

allmänhet och för utbildningschefer i synnerhet är ett ledarskap som utmanats 

och som krävt innovation. Inbjudan utsänds inom kort. 

 

 

6. Återrapportering från styrgruppen för digital licenshantering  

(Tillkommande punkt) 

 

Johan Borvén och Jens Holm gav en återrapportering från senaste mötet med 

styrgruppen för digital licenshantering. Bland annat presenterades status för de 

kommunala delprojekten vilka har kommit olika långt. Avseende ekonomin i 

projektet så följer projektet plan men det finns en del medel från 2021 som kan 

tas med och fördelas i projektet 2022.  
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Nästa steg i arbetet är kommunikation avseende tydliga riktlinjer för 

tjänsteleverantörer samt förtydliga leveransen till huvudmännen. Projektet 

medför också ett behov av att revidera läromedelsavtalen från 2008 så att 

dessa också inkluderar digitala läromedel och följder GDPR. 

Finns frågor avseende status i respektive kommun kontakta Johan Borvén: 

johan.borven@goteborgsregionen.se 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

 

Ventilen              

 

Lyftes fråga om covidläget i kommunerna. 

=> utbildningscheferna håller varandra uppdaterade om det blir aktuellt att 

flytta på terminsavslutningsdagen. 

 
Mötet avslutades         

 

Fredrik Zeybrandt tackade nätverket för gott samarbete under året och 

önskade alla en god jul. 

mailto:johan.borven@goteborgsregionen.se



