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Anteckningar  
Närvarande 
Åsa Ericson, Ale (ordförande)  
Ulrika Gustafsson, Ale 
Anders Nordgren, Lilla Edet 
Dennis Pavlovic, Härryda 
Elin Höglund, Göteborg 
Caroline Billing, Mölndal 
Lars-Gunnar Hermansson, Kungälv  
Sandra Svensson, Göteborgsregionen (sekreterare)  

Ej närvarande 
Anders Hurtig, Lerum  
Tommy Korsell, Kungsbacka  
Martin Palm, Göteborg  
Annika Bergqvist, Partille 
Katarina Ekelund, Tjörn 
Eva Knoph, Öckerö 
Maria Johansson, Alingsås  
Marie Wrethander, Stenungssund  

Mötets öppnas klockan 9.00 
Åsa Ericson, ordförande, hälsar alla välkomna och går igenom dagordningen. 
Ny representant i nätverket är Caroline Billing, Mölndal.  

Kompetensförsörjning rektorer och hållbart ledarskap  
Följande frågor diskuterades i smågrupper: 
 
Vilka goda exempel och initiativ finns i din kommun idag?  
 
Team och nära kollegor är avgörande eftersom rektorsjobbet är utmanande och 
man blir lätt ensam i rollen. Stöd och friutrymme är också viktigt. Möjligheten 
att bygga adekvat stöd- och ledningsorganisation på plats, utifrån lokala behov. 
Att det måste få se olika ut, inte samma stöd till alla. Att som rektorschef stötta 
rektor i att göra rätt sak, både i det operativa och strategiska arbetet, var också 
något som lyftes. 
 
Förberedande chefsutbildningar 
Traineeprogram  
Mentorsprogram  
Introduktionsprogram  
 
På vilket sätt skulle vi kunna samordna i regionen? 
Utveckling och karriärvägar, se nedan. 
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Vad är lämpligt nästa steg?  
Förslag att bjuda in en representant från det nya förbundet Sveriges skolledare 
till nästa nätverksmöte. Ulrika Gustafsson får i uppdrag att kontakta förbundet.  
Ett annan gästföreläsare som nämns är Erik Lagersten, förändringsdirektör på 
VGR. Han har tidigare medverkat i GR.s Ledarprogram och Sandra Svensson 
får i uppdrag att undersöka detta. 
 
Hållbart ledarskap 
Samtal i smågrupper utifrån följande: 
 

• Attrahera 
• Rekrytera 
• Utveckla 
• Behålla 
• (Avsluta) 

 
Förslag nästa nätverksmöte: 
 
Förutom medverkan från fackförbundet Sveriges skolledare önskas inspel om 
GR.s ledarprogram Jag vill bli skolledare?! samt Team- och ledarutvecklingen 
för Göteborgs grundskoleförvaltning. Önskemål om en ny gemensam 
Rektorskonferens finns också. 

Studiehandledning för elever från Ukraina 
Amir Fikic från Göteborgsregionen informerar  
pågående utbildning i Stenungssunds kommun samt vikten av 
studiehandledning på modersmål. Se bifogat material.  

Kompetensförsörjning i grundskolan, Branschrådet Grundskola  
Befattningspalett fritidshem  
Befattningspaletten har nu beslutats av UC. Branschrådets processledning ger 
kort information om hur den slutliga versionen ser ut och presenterar nästa 
steg i processen där grundskolenätverket har möjlighet att lämna inspel om 
utbildningsvägar och implementeringsstöd.  
  
Kompletterande tjänster, elevassistenter 
Frågan om elevassistenter har seglat upp i nätverk och branschråd som en 
mycket viktig yrkesgrupp att sätta fokus på. Branschrådet inleder därför ett 
arbete för att öka kunskapen om gruppen för att därefter kunna utforma 
lämpliga regionala åtgärder. Grundskolenätverket är en viktig referensgrupp 
för utformningen av arbetet utefter kommunernas behov. 
 
Samtal och inspel sker i smågrupper. Se bifogat material.  

Datum för nästa års nätverksträffar  
Fredag 24 februari kl. 13-16, följt av AW 
Fredag 12 maj kl. 9-12 
Fredag 22 september kl. 13-16, följt av AW 
Fredag 17 november kl. 9-12 
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Mötesinbjudan kommer i kalendern. 

Övrigt 
Önskemål framfördes gällande kommande mötesupplägg och innehåll. Det är 
bättre med några få större frågor/områden som kan få ta tid och diskuteras på 
djupet snarare än flera korta inspel.  

Mötet avslutas klockan 12.00 

 
 
 
 


