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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

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

Paula Palmdahl, Härryda 

Tommy Korsell, Kungsbacka 

Anders Hurtig, Lerum 

Anders Nordgren, Lilla Edet 

Ulrika Gustafsson, Mölndal 

Annika Bergqvist, Partille 

Marie Wrethander, Stenungsund 
Katarina Ekelund, Tjörn. 
Eva Knoph, Öckerö 

Malin Johansson, GR, (sekr.) 

 

EJ NÄRVARANDE 

Eva Petersson, Göteborg, 

Lars-Gunnar Hermansson, Kungälv 

Catharina Bengtsson, Kungälv 

 

 

1. Mötet öppnas 
(Åsa Ericson, ordförande) 

Ordförande inledde mötet och hälsade alla välkomna. Vidare lyftes nätverket 

syfte/uppdrag samt agendan för dagen.  

 

 

2. Kompetensförsörjning i grundskolan 

- Uppföljning av det rektorskonferensens workshops  
(Åsa Ericson, ordförande, Ulrika Gustafsson, Mölndal & Anders Pettersson, GR) 

Nätverket fick blicka tillbaka på rektorernas svar ifrån workshopen på rektorskonferensen, 
där de fick reflektera kring vilket stöd de behöver för att vara rustade för kommande 
lärarbrist. Nätverket fick sedan lägga sin analys på rektorernas svar och vilka områden de 
såg som prioriterade områden att ta tag i på regional nivå. 

Det som nätverket lyfte fram som det centrala var behovet/vikten av att på regional nivå 
skapa en gemensam regional bas, som sedan är en grund att utgå ifrån i det lokala arbetet 
med kompletterande tjänster. 

Exempel på områden som lyftes fram i samtalen: 

- Vikten av att Branschrådet tar ut en tydlig riktning t.ex. vilka befattningar ska finnas, 
ungefär hur ska de organiseras. 
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- Vikten av insikt och ansvar på alla nivåer i styrkedjan– samverkan! 
- Validering med bra förutsättningar. 
- Samarbetet med universitetet och lärosäten. 

 

3. Branschråd Grundskola, Fritidshem 
- Kartläggning av medarbetare i fritidshem 
(Stina Bergman Lindskog, GR & Anders Pettersson, GR) 

Stina och Anders började med att ge oss genomgång av bakgrund och upplägg för att 
sedan gå vidare in på den praktiska hanteringen och tänkta genomförandet av enkäten. Ta 
del av presentationen här 
 
Efter presentationen gavs nätverket möjlighet att ge sina inspel på de tänka upplägget. 
Följande reflektioner lyftes:  
 
- Tidplanen för insamling av underlag är lite för tajt, tiden behöver utökas. 
- Verksamhetscheferna bör stå som huvudansvarig för insamlingen, ej rektorerna. 
- Kategorierna behöver tydliggöras, så det inte är otydligt vilken kategori hen ingår i/ 

ska välja. 
 

Processgruppen på GR gör dessa justeringar innan underlaget skickas ut.  
 
 
Passet avslutades med en diskussion utifrån frågeställningen:  
Vad ser ni i er kommun att vi bör samlas och samverka kring, när det gäller fritidshem? 
 
Utifrån de diskussionerna framkom ett behov av en gemensam befattningspallet och en 
enad önskan från nätverket om att påbörja det arbetet parallellt med det pågående 
kartläggningsarbetet.  
 
Processgruppen på GR tar frågan/nätverkets önskan vidare till kommande möte för 
Branschråd grundskola. 

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

Lena Sjöstrand ger oss en uppdatering kring vad som är pågång i arbetet med 

det utvecklade konceptet av Gymnasiedagarna och Future Skills, ta del av 

presentationen här.  

 

Grundskolenätverket kan vara ett stöd i arbetet genom att: 

- Sprida tema 2 som startar v.40, samt filmerna till vårdnadshavarna ”Vägen 

till valet”. Allt material finns att ta del av på hemsidan: 

www.gymnasiedagarna.se  

- Fortsätta att vara med i utvecklingen, genom att ta del av uppföljnings- och 

utvärderingsarbetet framöver.  

 
 

https://grkom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/malin_johansson_goteborgsregionen_se/EVvIloCye6ZPiDPYmATHhhMBfwVp05Zoe9-2kADMWiA2HA?e=8XORG1
https://grkom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/malin_johansson_goteborgsregionen_se/EerQDYusdd9HpPC9DuZlzBwBwPB2asH7qkhX3XP76XGCDw?e=IJ0lZo
http://www.gymnasiedagarna.se/
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5. Digital licenshantering och projekt PS – Göteborgsregionens nya 

presentationsverktyg 

(Henrik Krantz, GR och Felix Gyllenstig Serrao, GR.)  
 

Henrik Krantz informerar kring projektet Digital Licenshantering som avslutas vid 
årsskiftet. Projektet är inne i en fas med mycket teknisk utveckling samt arbete i våra 
medlemskommuner med att skapa förutsättningar för att kunna ansluta till tjänsten. Ta 
del av presentationen här. 

Varje kommun har tillsatt en lokal projektledare för att arbeta med dessa frågor. 
 
 
Näst på tur var Felix Serrao Gyllenstig som gav oss en inblick i GR:s nya 
presentationsverktyg, PS. Är man intresserad av att få veta mer kring möjligheterna att 
tillsammans med GR skapa presentationer i verktyget, kontakta då 
Felix.Serrao@goteborgsregionen.se 
 
 

6. ULF-avtal i Göteborgsregionen  
(Magdalena Taube GU & Malin Johansson GR) 
 

Magdalena informerar om att utlysningen för ansökningsomgång 3 har varit öppen sedan 
den 8 augusti och stänger nu den 17 september. Parallellt med att denna 
utlysningsomgång är i gång pågår ett utvärderingsarbete inför den slutrapport som ska 
lämnas in till regeringen i mars samt för att kunna ta nästa steg i arbetet med Ulf-avtal 
kopplat till lärdomar, utmaningar, möjligheter och utveckling framåt.  
 
En enkät med frågeställningar har skickats ut till nätverket inför mötet. Svaren 
presenterades för nätverket för att ge den möjlighet att komplettera eller utveckla de 
inkomna svaren.  
 
Frågeställningarna och exempel på inkomna svar:  
 
På vilket sätt kan huvudman underlätta för deltagande rektorer? 

- Genom att uppmuntra och ge förutsättningar till deltagande. 

- Genom att ge stöd av vetenskapliga ledare, forskande lektorer, nätverk, förstelärare. 

- Genom att synliggöra ULF-projekt på ledningsgrupper etc.  

- Genom vetenskaplig kompetens inom förvaltningen. 
 

På vilket sätt kan huvudman möjliggöra/bidra till spridning av pågående projekt och av 
dess resultat?  

- Genom att kommunicera utåt och inåt i organisationen. 
 

Hur kan huvudman tillvarata forskarutbildad personal som finns i den egna 
organisationen?  

- Ge tid och utrymme för forskning i tjänst. 

- Använda personal med forskarutbildning i sitt utvecklingsarbete. 

- Ta tillvara att de besitter ”praktiklitteracitet” och ”forskningslitteracitet” och kan 
skapa en brygga mellan praktik och teori. 

- Ha en plan för hur man kan tillvarata på forskarutbildad personal och de som startar 
forskarutbildningar. 

 

https://grkom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/malin_johansson_goteborgsregionen_se/Eb5Bw77e1gFBn6gCTODWBg0BhHTBO2XcJS7-UH99Vls2xw?e=AxMieK
https://grkom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/malin_johansson_goteborgsregionen_se/EXPS6GwAVSNBlMRx0hLvBfsBpA7ip46wS39m8sDaWQqXmQ?e=2dI81p
mailto:Felix.Serrao@goteborgsregionen.se
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Nu har försöksverksamheten för Ulf-avtal i göteborgsregionen varit i gång i 3 år,  
Vad ser du har varit/fungerat bra resp. vad som kan förbättras med ULF-
avtal/försöksverksamheten? 
 

Har varit bra/fungerat bra: 

- God samverkan med ömsesidig respekt 

- Bidragit till att minska ”glappet” mellan akademi och praktik 

- Bidragit till utveckling 

- Bra med 2-års projektlängd 
 

Kan förbättras: 

- Mer tid (och medel) till samverkan för att skriva fram gemensamma ansökningar 

- Spridningen av ULF-forskningen 

- OH kostnaderna är höga 
 

 
För vidare kompletteringar eller frågor kontakta malin.johansson@goteborgsregionen.se 
 
 

7. Övrigt 
(Åsa Ericsson, ordf.) 

 

Beslut om datum för ett seminarium kring samverkan mellan 

skolan och akademin  

 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) anordnar den 3 

dec en träff för fortsatt dialog kring samverkan och utveckling av en skola med 

undervisning på vetenskaplig grund, som diskuterades på nätverksmötet den 

26 februari. 

 

För att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta skickade IDPP en fråga 

till nätverket där de fick ge sin röst kring om en förmiddagstid eller 

eftermiddagstid fungerar bäst. Nätverket var eniga om att eftermiddagstiden 

var bäst.  

 

Malin Johansson skickar ut en save the date (kalenderinbjudan) för det 

beslutade datumet den 3 dec kl.13.00-15.00.  

 

 
Kommande nätverksmöten: 

• 26 november 2021 kl.9-12 

• 25 februari 2022 kl.13-16 

• 6 maj 2022 kl.13-16 

 

8. Mötet avslutades kl.16.00 
Ordförande Åsa Ericson tackar för ett bra möte och avlutar mötet.  
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Antecknat av: 

Malin Johansson (sekreterare) 

Göteborgsregionen 

 

 

 


