Utbildningsgruppen
Protokoll
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, lokal Sexan, alt.
via Teams

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde den
14 maj 2020
NÄRVARANDE
Ledamöter
Helene Odenjung (L), Göteborg, Ordförande
Renée Bengtsson (S), Lerum, Vice ordförande
Johnny Sundling (S), Ale
Anna Hansson (MP), Alingsås
Alfred Johansson (S), Göteborg (deltog digitalt, dock ej i besluten)
Jenny Broman (V), Göteborg
Jessica Blixt (D), Göteborg
Maria Kornevik-Jakobsson (C), Härryda
Tommy Bech (SD), Kungsbacka (deltog digitalt, dock ej i besluten)
Assar Wixe (S), Kungälv
Hans Wessberg (SD), Mölndal (deltog digitalt, dock ej i besluten)
Emma Ramhult (V), Stenungsund
Anders G Högmark (M), Tjörn (deltog digitalt, dock ej i besluten)
Martina Kjellqvist (KD), Öckerö (deltog digitalt, dock ej i besluten)

Sekreterare
Ann-Sofie Gillner, Göteborgsregionen

Övriga
Fredrik Zeybrandt, Göteborgsregionen
Sabina Svahn, Göteborgsregionen
Jenny Sjöstrand, Göteborgsregionen
Margaretha Allen, Göteborgsregionen

EJ NÄRVARANDE
Ledamöter
Angela Fasth (M), Partille
Zara Blidevik (M), Lilla Edet
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Föredragningar
1.

Statusrapport gällande utredning av behov av ersättande tidplan för slutantagningen
samt fastställande av tidigare beslutad tidplan för antagningen 2020

2. Möjlighet att digitalisera övergångsinformation från grundskola till gymnasieskola
3. Ansökan om Regional garanti
4. Förslag till inspel från Utbildningsgruppen till GRs remissvar gällande förslag till
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
5.

Presentation av resultatet på enkäten till vårdnadshavare inom förskola och
pedagogisk omsorg respektive elevenkäten 2020

6. Delår april 2020
7.

Uppdatering: GRs insatser i syfte att stötta kommunerna med anledning av Covid-19

PARAGRAFER 22-28
Beslutsärenden
§22. Statusrapport gällande utredning av behov av ersättande tidplan för
slutantagningen samt fastställande av tidigare beslutad tidplan för
antagningen 2020
Redogjordes för Gymnasieantagningens arbete i syfte att få en bild av hur regionens
skolhuvudmän kommer att agera i fråga om eventuell förändring av terminsdatum med
anledning av rådande situation kring Covid-19 och om betygsrapporteringen till
Gymnasieantagningen därmed kommer att påverkas. Utifrån Gymnasieantagningens
kartläggning görs bedömningen att föreliggande tidplan för arbetet med antagning till
gymnasieskolan kan följas, men att Gymnasieantagningen behöver tillse beredskap för att
kunna hantera de eventuellt ökade volymerna av behörighetskompletteringar och
betygsrättelser.
Utbildningsgruppen beslutade
att ställa sig bakom förslaget att fastställa föreliggande tidplan för arbetet med antagning
till gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2020.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.
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§23. Ansökan om Regional garanti
Informerades om ansökan om regional garanti inför hösten 2020.
Utbildningsgruppen beslutade att bevilja regional garanti för
hantverksprogrammet inriktning textil design att gälla från år 1 som startar
inriktningen läsåret 2020/2021,
VVS och fastighetsprogrammet kyl och värmepumpsteknik att gälla för år 2 som
startar inriktningen läsåret 2020/2021,
VVS och fastighetsprogrammet ventilation att gälla för år 2 som startar
inriktningen läsåret 2020/2021.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§24. Förslag till inspel från Utbildningsgruppen till GRs remissvar gällande
förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
Inspel som framkom under dagens diskussion var att det i GRs remissvar ytterligare bör
betonas vikten av tidiga insatser för de barn och elever som behöver detta. Tidiga insatser
behöver genomföras i tät samverkan mellan olika aktörer som verkar kring barn och unga
såsom förskola/skola, barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsa och
socialtjänst. Dessa och andra relevanta aktörer behöver genomföra konkreta insatser
tillsammans inom det gemensamma arbetet med kommande regionala
utvecklingsstrategi i syfte att kraftsamla kring förebyggande och stärkande insatser för
barn och unga. Lyfts även vikten av att respektive styrgrupps inspel framgår i
beslutsunderlaget till Förbundsstyrelsen gällande GRs remissvar. Inspelen antecknas till
protokollet.
Utbildningsgruppen beslutade att
godkänna förslag till inspel enligt förelagda tjänsteskrivelse samt inspel som framkom
under dagens diskussion och överlämna dem som Utbildningsgruppens inspel till GR:s
övergripande remissvar på förslag till Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
2021-2030.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.
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Informationsärenden
§25. Möjlighet att digitalisera övergångsinformation från grundskola till
gymnasieskola
Informerades om pågående arbete med en förstudie i syfte att ta fram förslag gällande
digitalisering av överlämnande av information inför gymnasieskolas mottagande av elever
från grundskola. Fråga angående om överlämningen av denna information skulle kunna
digitaliseras via Indra. Fördelar är exempelvis att det går att styra åtkomsten till
informationen om eleven till vissa utsedda personer som har behörighet. En viktig del i
förstudien är att undersöka vilken information som ska delges mottagande skola.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§26. Presentation av resultatet på enkäten till vårdnadshavare inom
förskola och pedagogisk omsorg respektive elevenkäten 2020
Presenterades resultatet på enkäten till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk
omsorg respektive elevenkäten 2020. Informeras om att elevenkäten har genomförts
sedan 2011 och enkäten till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg har
genomförts sedan 2015. De fristående förskolorna och skolorna inbjuds att delta i
enkäterna. Rapporterna finns på regional nivå samt på kommun- och skolnivå.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§27. Delår april 2020
Informerades om risk för avvikelser gällande aktiviteter som inte kunnat genomföras med
anledning av Covid-19. Samtidigt konstateras att GR tagit sig an områden som man
arbetar med på nya sätt i syfte att stötta kommunerna i rådande situation, såsom digital
undervisning. Flaggades för att arbete pågår angående att kunna genomföra
Gymnasiedagarna och Future skills i en digital version.

§28. Uppdatering: GRs insatser i syfte att stötta kommunerna med
anledning av Covid-19
Gjordes en lägesrapport gällande GR insatser i syfte att stötta kommunerna i deras arbete
med anledning av Covid-19.

Övriga ärenden

Informationsärendena 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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