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Anteckningar 2021-09-03, Kl. 08.30-12:00 

Plats: digitalt möte via Teams 

Dagordning  

 
Mötet öppnades                             

 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dennis Pavlovic, ny skolchef i 

Alingsås, hälsades extra välkommen.  

 
Beslut     
                                   

1. Förslag till mötestider för 2022 
 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att Utbildningschefsnätverkets 

möten 2022 äger rum enligt följande: 

 

Torsdag 3 februari lunch-lunch konferens 

Fredag 4 februari lunch-lunch konferens 

Fredag 4 mars Möte kl. 08.30-14.30 

Fredag 8 april Möte kl. 08.30-14.30 

Fredag 20 maj Möte kl. 08.30-14.30 

Fredag 17 juni Möte kl. 08.30-14.30 

     
Torsdag 1 september lunch-lunch konferens 

Fredag 2 september lunch-lunch konferens 

Fredag 2 september Möte kl. 13.00-16.00 

Fredag 14 oktober Möte kl. 08.30-14.30 

Fredag 11 november Möte kl. 08.30-14.30 

Fredag 9 december Möte kl. 08.30-14.30 

 
 

2. Förslag till urvalsprinciper för regionalt yrkesvux 
 
Utbildningschefsnätverket beslöt enas om:  

  

- att följande tolkning ska gälla för den högsta prioriteringskategorin kring en 

individuell studieplan: 

Den individuella studieplanen delas upp i de studier/utbildningar som ingår i 

den och högsta prioritet ges till de studier/utbildningar som man har påbörjat 

inom den individuella studieplanen 

 



   

 

  2 (5) 

Utbildningschefsnätverket 

Anteckningar 2021-09-03, Kl. 08.30-12:00 

Plats: digitalt möte via Teams 

- att kontinuerligt följa upp planering och dimensionering av det regionala 

utbildningsutbudet, och årligen återrapportera till Utbildningschefsnätverket om 

hur utbildningsutbudet anpassas till olika målgrupper samt  

 

- att kontinuerligt genomföra en uppföljning av utfallet av de nya 

urvalsprinciperna., vilken återrapporteras till Utbildningschefsnätverket. 

 
Rapport/information/diskussion 

3. Aktuellt från yrkesvuxsamverkan                         

- förslag till urvalsregler för regionalt yrkesvux 

 

Marie Egerstad redogjorde för bakgrunden till förslaget som i korthet innebär att 

skollagen förändrats från 1 juli 2021 kring vilka som ska prioriteras till utbildning. 

Frågan om urval är särskilt viktig då det inom de regiongemensamma 

yrkesutbildningarna är högt söktryck vilket gör att det behöver finnas gemensamma 

urvalsprinciper. Frågan har bearbetats i Vuxenutbildningsnätverket samt beslut i 

ett extra insatt UC-möte i juni. Sedan dess har ytterligare utredning och 

avstämningar skett och lett fram till ett förslag till urvalsregler inom GR.  

 

Förslaget innebär att kommunerna ställer sig bakom tolkningen för den högsta 

prioriteringskategorin samt att planering och dimensionering kontinuerligt följs 

upp och att en kontinuerlig uppföljning av utfallet av de nya urvalsprinciperna sker.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

4. Aktuellt från gymnasiesamverkan                                                 

- inför nytt samverkansavtal 

 

Margaretha Allen informerade om arbetet med revidering av 

gymnasiesamverkansavtalet.  

Liksom vid tidigare revideringar sker avstämning i relevanta nätverk samt att en 

enkät skickas till kommunerna via utbildningscheferna.  

 

Enkäten utsänds till utbildningschefer med gymnasieansvar och skickas åter till 

Margaretha senast den 29 oktober.   

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 
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5. Aktuellt från Lärarutbildningens samverkansråd                           

- utredning om förutsättningar för övningsskolor i regionen 

 

Per Röjfors, Lerum, och Håkan Kollberg Winsnes, Kungsbacka, berättade om ett 

uppdrag från samverkansrådet gällande att undersöka förutsättningarna för 

övningsskolor. Bakgrunden är remissen Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler 

lärare i skolan. Beslut har inte tagits ännu men universiteten har ändå fått i 

uppdrag att förbereda för detta.  

 

Arbetsgruppen som jobbat med uppdraget har lyft följande som viktiga frågor att 

beakta: handledarutbildning och kompetenskrav på handledarutbildaren, risk för 

uppdelning i A- och B-skolor, koncentration i stället för bredd, vilken instans utser 

övningsskolor samt vem som ska finansiera vad? Ytterligare sak som behöver lyftas 

är barnperspektivet.  

 

Utbildningschefsnätverket ser positivt på det fortsatta arbetet. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

Strategisk kompetensförsörjning 

6. Branschråd grundskola                                                                   

- regiongemensam kartläggning av medarbetare på fritidshem 

 

Stina Bergman Lindskog och Anders Petersson inledde med att ge en kort  

tillbakablick kring att Utbildningschefsnätverket tillsatt branschråden för att arbeta 

med kompetensförsörjningsfrågorna inom förskola och skola. Branschrådet har nu 

föreslagit att det genomförs en regiongemensam kartläggning av medarbetare på 

fritidshem. En liknade kartläggning har tidigare gjorts inom ramen för Branschråd 

förkola angående anställda barnskötares utbildningsnivå. Kartläggningen öppnade 

upp möjligheter för branschrådsarbetet, bland annat införande av befattningen 

förskoleassistent och design av utbildningsmöjligheter och karriärvägar samt 

validering av reell kompetens. Detta möjliggjorde också att extern finansiering 

kunde sökas för insatser (ESF).  

 

Syfte med kartläggningen är att få en nulägesbild av hur många som saknar 

pedagogisk utbildning och hur deras bakgrund ser ut. Branschrådet vill genom 

detta också undersöka möjligheten att ta fram en gemensam befattningspalett på 

fritidshemmen samt att underlaget kan ligga till grund för gemensamma piloter och 

initiativ inom kompetensförsörjningsarbetet. Flera kommuner har gjort 

kartläggningar och genomlysningar av medarbetare på fritidshemmen men att 

dessa i många fall har haft ett annat syfte än vad som ämnas med denna 
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kartläggning och därmed är svåra att använda för att ge en regiongemensam 

nulägesbild. 

 

Arbetet är avstämt i Grundskolenätverket och Utbildningschefsnätverket ser 

positivt på arbetet med kartläggningen. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 
Framgångsrikt utbildningssystem 

7. Pandemins effekter på skolan              

- Gemensam dialog rörande nuläget i kommunerna, uppstarten, 

prioriteringar i höst, hinder och medskick)  

 

Sofia Larsson inledde punkten med att ge en återkoppling från en färsk rapport från 

SKR och Kairos future angående vilka trender som troligen kommer att påverka det 

kommunala och regionala uppdraget fram till 2030. Utifrån detta genomfördes 

dialoger i mindre grupper utifrån nuläget i kommunerna och ifall det finns några 

medskick i det regionala arbetet. Vid återsamling i storgrupp lyftes bland annat att 

alla elever inte har haft bra förutsättningar hemma för distansundervisning men att 

det är önskvärd att utifrån lärdomarna kunna hantera distansundervisning där det 

kan fungera. Det finns även behov av dialog med grundskolan om att följa upp 

förskoleklasserna och de barn som haft stor frånvaro i förskolan och som behöver 

stöd i det svenska språket samt att det i vissa utbildningsformer har fungerat bra 

med distansundervisning vilket skulle kunna utvecklas vidare i arbetet med 

lärarbrist och kompetensförsörjning. 

 

Frågan återkommer till Utbildningschefsnätverket. 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

 

Ventilen 

Ordförande i Gymnasieekonomnätverket, Katarina Lindgren, samt 

Skolekonomnätverket, Ann Blom, lyfte fråga kring pandemins påverkan på 

principerna med interkommunal ersättning inför det kommande arbetet.  

=> Ekonomnätverken återkommer med två alternativ samt att de lyfter eventuella 

delar som sticker ut och bör uppmärksammas till Utbildningschefsnätverkets möte 

den 15 oktober. 
 
Ordförande, Maria Andersson, informerade om att nästa möte med 

Utbildningschefsnätverket, den 15 oktober, kommer att synkas med SKR:s 

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planerafoljauppochatgarda/planera/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsbevakning13trender.14908.html
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webbkonferens så att kalenderkrock inte uppstår. Mötet med utbildningscheferna 

kommer äga rum på eftermiddagen.  

 

Mötet avslutades 

Ordförande tackade alla för dagens möte. Efter Utbildningschefsnätverkets möte 

inbjöds intresserade, både tjänstemän och politiker, att delta vid en presentation 

och dialog kring utredningen Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för 

skolan.      

 

Bilderna bifogas anteckningarna.                                                                                   

 

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

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

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) 

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn) 

Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

Päivi Malmsten, Härryda (för & grund, gymn) 

Cynthia Runefjärd, Kungsbacka (gymn & vux)  

Ann Blom, Lerum (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 

Theresa Björnström, GR, Sekreterare 

 

Deltog ej 
Elisabet Nord, Göteborg (förskola) 

Bengt Randén, Göteborg (grundskola) 

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

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

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

 

 


