Utbildningsgruppen
Protokoll

Protokoll från Utbildningsgruppens
sammanträde den 6 februari 2020
NÄRVARANDE
Ledamöter
Helene Odenjung (L), Göteborg, Ordförande
Renée Bengtsson (S), Lerum, Vice ordförande
Johnny Sundling (S), Ale
Anna Hansson (MP), Alingsås
Jenny Broman (V), Göteborg
Alfred Johansson (S), Göteborg
Maria Kornevik-Jakobsson (C), Härryda
Tommy Bech (SD), Kungsbacka
Assar Wixe (S), Kungälv
Zara Blidevik (M), Lilla Edet
Hans Wessberg (SD), Mölndal
Angela Fasth (M), Partille
Emma Ramhult (V), Stenungsund

Sekreterare
Ann-Sofie Gillner

Övriga
Fredrik Zeybrandt, Göteborgsregionen
Helene Stensson, Göteborgsregionen
Marie Egerstad, Göteborgsregionen
Jeanette Stål, Göteborgs stad
Sara Nordenhielm, Göteborgsregionen
Isabella Enbågen, Göteborgsregionen
Margaretha Allen, Göteborgsregionen
Sabina Svahn, Göteborgsregionen

EJ NÄRVARANDE
Ledamöter
Jessica Blixt (D), Göteborg
Anders G Högmark (M), Tjörn
Martina Kjellqvist (KD), Öckerö
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Föredragningar
1.

Information inför beslut om att ansöka om att återcertifieras som
Teknikcollegeregion under perioden 2022-2026

2. Samlad lägesbild GR Vux
a.

Antal elever och antal utbildningar som erbjudits under 2019

b. Resultat av elevuppföljning för 2019: Andel i arbete efter avslutad
utbildning
c.

Årsplanering 2020: Utfall januaristart samt kommande starter under
året

3. Information om uppdrag att utreda förutsättningar för ett regionalt
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld
4. Skrivelse från Göteborgsregionen till Svenska ESF-rådet
5.

Fördjupning gymnasieskola: Elevprognoserna i ett långsiktigt perspektiv
kopplat till kommunernas utbildningskapacitet

6. Preliminär antagning till introduktionsprogram för grupp av elever
7.

Utbildningsgruppens verksamhet 2019

PARAGRAFER 1-9
Beslutsärenden
§1. Skrivelse från Göteborgsregionen till Svenska ESF-rådet
Redogörs för förslag till skrivelse från Göteborgsregionen till Svenska ESFrådet med anledning av förslag från Arbetsförmedlingen avseende förändrad
roll för myndigheten i ESF-sammanhang.
Utbildningsgruppen beslutade
att översända handlingen Skrivelse från Göteborgsregionen till Svenska ESFrådet i enlighet med presenterat förslag

§2. Preliminär antagning till introduktionsprogram för grupp av elever
Redogörs för bakgrunden till preliminär antagning till introduktionsprogram
för grupp av elever.
Utbildningsgruppen beslutade
att genomföra preliminär antagning till de introduktionsprogram som är
sökbara och som anordnas för grupp av elever
Protokollsanteckning
Bilderna som visades bifogas protokollet.
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§3. Utbildningsgruppens verksamhet 2019
Utbildningsgruppen beslutade
att godkänna förslag till verksamhetsberättelse avseende Utbildningsgruppens
verksamhet 2019
Protokollsanteckning
Film som illustrerar verksamhetsåret visades; Länk

§4. Lovtider läsåret 2022 - 2023
Utbildningsgruppen beslutade
att rekommendera kommunerna att fastställa gemensamma lovtider för
läsåret
2022/2023 enligt följande:
•

Höstlov 2022 infaller vecka 44 (31 oktober-4 november)

•

Påsklov 2023 infaller veckan efter påsk (11-14 april), det vill säga
vecka 15

Informationsärenden
§5. Information inför beslut om att ansöka om att återcertifieras som
Teknikcollegeregion under perioden 2022-2026
Informeras om verksamheten inom Teknikcollege samt om kommande
ansökningsprocess gällande återcertifiering som Teknikcollegeregion. Ärende
om att ansöka om återcertifiering återkommer för beslut vid
Utbildningsgruppens sammanträde den 5 mars.
Bilderna bifogas protokollet.

§6. Samlad lägesbild GR Vux
Presenteras en samlad lägesbild gällande verksamheten inom GR Vux.
Redogörs för antal elever och antal utbildningar som erbjudits under 2019,
resultat av elevuppföljning för 2019 avseende andel i arbete efter avslutad
utbildning samt årsplanering 2020 gällande utfall januaristart samt
kommande starter under året. Berörs även de statsbidrag som finns inom
yrkesvuxområdet.
Bilderna samt rapport gällande kvalitetsuppföljning yrkesvux bifogas
protokollet.
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§7. Information om uppdrag att utreda förutsättningar för ett regionalt
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld
Informeras om Göteborgs stads utredning gällande inrättande av ett regionalt
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld. Styrgruppen för social välfärd
och Utbildningsgruppen har fått i uppdrag av Förbundsstyrelsen att utreda
förutsättningarna för ett sådant regionalt stödcentrum i samverkan med
Göteborgs Stad samt andra berörda myndigheter och relevanta
samverkansaktörer. Redogörs även för förslag till finansiering av ett
stödcentrum.
Ärende om uppdraget att utreda förutsättningarna för ett regionalt
stödcentrum återkommer för beslut vid Utbildningsgruppens sammanträde
den 5 mars.
Bilderna bifogas protokollet.

§8. Fördjupning gymnasieskola: Elevprognoserna i ett långsiktigt
perspektiv kopplat till kommunernas utbildningskapacitet
Informeras om kommunernas utbildningskapacitet i förhållande till
elevprognoserna i gymnasieskolan kommande år. Berörs även de utmaningar
som kommunerna står inför gällande exempelvis ekonomi, lokaler och
elevernas förkunskaper.
Bilderna bifogas protokollet.

Övriga ärenden
§9. Sökandestatistik preliminärantagningen
Redogörs för sökandestatistiken februari 2020 avseende bland annat sökande
till högskoleförberedande program respektive yrkesprogram, sökande GRelever, söktryck behöriga elever till nationella program, andel behöriga till
yrkesprogram samt skolor och platser vid nationella program.
Bilderna bifogas protokollet.

Informationsärenden samt Övriga ärenden antecknas och läggs till
handlingarna.
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Vid protokollet:
Ann-Sofie Gillner
Sekreterare

Justeras:

Helene Odenjung

Renée Bengtsson

Ordförande

Justerare
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