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

Protokoll från Utbildningsgruppens
sammanträde den 10 september 2020
NÄRVARANDE
Ledamöter
Helene Odenjung (L), Göteborg, Ordförande
Renée Bengtsson (S), Lerum, Vice ordförande
Anna Hansson (MP), Alingsås (deltog digitalt)
Jessica Blixt (D), Göteborg
Jenny Broman (V), Göteborg
Alfred Johansson (S), Göteborg
Maria Kornevik-Jakobsson (C), Härryda
Tommy Bech (SD), Kungsbacka
Zara Blidevik (M), Lilla Edet (deltog digitalt)
Hans Wessberg (SD), Mölndal (deltog digitalt)
Angela Fasth (M), Partille
Anders G Högmark (M), Tjörn
Martina Kjellqvist (KD), Öckerö (deltog digitalt)

EJ NÄRVARANDE
Ledamöter
Johnny Sundling (S), Ale
Assar Wixe (S), Kungälv
Emma Ramhult (V), Stenungsund

Sekreterare
Ann-Sofie Gillner, Göteborgsregionen

Övriga
Fredrik Zeybrandt, Göteborgsregionen
Sabina Svahn, Göteborgsregionen
Margaretha Allen, Göteborgsregionen
Johanna Redelius, Göteborgsregionen
Viveka Blomgren, Göteborgsregionen
Sofia Larsson, Göteborgsregionen
Anders Pettersson, Göteborgsregionen
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Föredragningar

1.
2.
3.
4.
5.

Reservantagningen
Information om delårsbokslut augusti 2019
Pågående utredningar som påverkar eller berör GR
Presentation av digitala Gymnasiedagarna och Future skills
Aktuellt från arbetet med Branschråd Förskola resp. Grundskola
PARAGRAFER 39-46
Beslutsärenden
§39. Entledigande av Madeleine Arvidsson Väli som dataskyddsombud för
Utbildningsgruppen från och med 2020-09-02
Utbildningsgruppen beslutade
att entlediga Madeleine Arvidsson Wäli som Dataskyddsombud för
Utbildningsgruppen från och med 2020-09-02.
§40. Uppdatering i bilaga 5 gällande samverkansavtalet för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2019/2020 - 2022/2023
Utbildningsgruppen beslutade
att anta förslaget till en uppdatering i bilaga 5 gällande samverkansavtalet
för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2019/2020 - 2022/2023.
Uppdateringen innebär ett förtydligande av elevavstämning vid hantering
av interkommunal ersättning mellan huvudmännen.
att förklara Utbildningsgruppens beslut vara omedelbart justerat
Informationsärenden
§41. Reservantagningen
Redogörs för reservantagningens utfall 2020. Det är något färre platser till
nationella program i år, men fler behöriga sökande och antagna 2020
jämfört med 2019. Vidare att det är mycket få sökande från grundskolan
som står utan gymnasieplats vid reservantagningens stängning samt att
obehöriga ej antagna är färre i år jämfört med förra år. Nämndes även att
det varit färre betygsrättelser och marginellt fler behörighetskompletteringar
jämfört med 2019. Framhölls att reservantagningen i stort gått mycket bra,
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med gott samarbetet med mottagande gymnasieskolor. Särskild notering om
att statistiken kring antagna till förstahandsval förfinats i det nya verktyget
för antagningsstatistik genom att inaktiva förstahandsval räknas bort. Med
det blir resultatet nu och framgent mer rättvisande.
Bilderna tillgängliggörs efter sammanträdet.
§42. Information om delårsbokslut augusti 2019
Redogörs för delårsbokslutet augusti för GR avd. Utbildning utifrån
fokusområdena för 2020. Nämns att anpassningar gjorts av GRs
verksamhet utifrån kommunernas behov med anledning av corona.
Bilderna tillgängliggörs efter sammanträdet.
§43. Pågående utredningar som påverkar eller berör GR
Redogörs för de förslag från Utredningen om en mer likvärdig skola
respektive Utredningen om planering och dimensionering av komvux och
gymnasieskola som har regional påverkan. Nämns att Utbildningsgruppen
kommer få en mer fördjupad genomgång vid sammanträdet den 6 oktober
och att Utbildningsgruppens presidium föreslås fatta beslut om
remissvaren. Nämns att GR svarar i ett regionalt perspektiv och att kontakt
sker med Göteborg kring de synpunkter som organisationerna kommer
lämna.
Bilderna tillgängliggörs efter sammanträdet.
§44. Presentation av digitala Gymnasiedagarna och Future skills
Presenteras upplägget av årets Gymnasiedagarna och Future skills som
kommer vara en digital mässa. Exempelvis kommer eleverna mötas av en
virtuell mässhall och skräddarsydda montrar. Nämns att mycket fokus
parallellt läggs på förankring och information i relevanta nätverk av
tjänstepersoner såsom Utbildningschefsnätverket. Nämns även att berörda
anställda har kunnat ta del av information om och inför årets mässa vid
öppna förmöten.
Bilderna tillgängliggörs efter sammanträdet.

3 (4)

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

§45. Aktuellt från arbetet med Branschråd Förskola resp.
Grundskola
Presenteras bakgrunden till branschrådens arbete samt frågeställningar i ett
regionalt perspektiv i arbetet med regionens lärarförsörjning. Dialog sker
utifrån presenterade frågeställningar kopplat till aspekter såsom styrning
och ledning, vikten av korta och långa perspektiv, organisation samt
differentiering mellan yrkesroller.
Bilderna tillgängliggörs efter sammanträdet.
Övriga ärenden
§46. Samordning av statistik
Informeras om att GR har fått förfrågan från kommunerna om att
samordna statistiken för de kommunala och fristående skolor som finns i
delregionen så att viktiga statistikuppgifter blir tillgängliga. Frågan har
uppkommit med anledning av att Skolverkets officiella statistik inte längre
är offentlig. Informeras om att GR undersöker huruvida ett sådant uppdrag
skulle kunna hanteras.

Informationsärendena antecknas och läggs till handlingarna.
Vid protokollet:
Ann-Sofie Gillner
Sekreterare

Justeras:
Helene Odenjung
Ordförande

Renée Bengtsson
Justerare
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