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Deltog 

Helena Balte, Alingsås, ordförande  

Gustav Leandersson, Ale 

Åsa Hansen Algar, Alingsås  

Gunilla Cederberg, Härryda  

Linda Sinclair, förskola, Göteborg 

Filippa Norlin Wiedel, grundskola, Göteborg  

Cecilia Fossan, Kungsbacka  

Christina Olsson, Kungsbacka  

Linda Bjälkenborn, Kungälv  

Ingela Andersson, Lerum  

Emilie Torbjörnsdotter, Lerum  

Maria Fritzon Ölander, Mölndal  

Maria Amström, Partille  

Anna Orvefors, Tjörn  

Anna Bondemark, Öckerö 

Theresa Björnström, GR, sekreterare 

 

Deltog ej 

Marie Wilhelmsson, Härryda  

Helena Jonsson, förskola, Göteborg 

Leif Gardtman, Lilla Edet  

Anette Karlsson, Stenungsund  

Pernilla Lundmark, Stenungsund 
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Dagordning 
  

1. Inledning och välkomna 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.                                                                                      

2. Tema: Fullföljda studier                           

Arbetsgrupp: Gunilla Cederberg, Härryda, Maria Amström, Partille,  

Emilie Torbjörnsdotter, Lerum, samt Linda Bjälkeborn, Kungälv. 

 

Arbetsgruppen inledde dagens temapunkt. Fokus är förebyggande och främjande arbete med 

fullföljda studier med avstamp i forskningsprojekt i Partille. Det externa inslaget syftar till att 

uppmuntra deltagarna att reflektera över sin egen verksamhet och organisation. Marika 

Abrahamsson, avdelningschef på avdelningen kvalitet och stöd i Partille, gav en kort 

introduktion till kommunens arbete med praktiknära forskning och hur idéerna växte fram 

kring det aktuella ULF-projektet. Ola Strandler och Martin Harling från institutionen för 

didaktik och pedagogisk profession på Göteborgs universitet inbjöds för att berätta om arbetet 

och de preliminära slutsatserna.   

 

Om projektet 

Projektet arbetar med en skola där skolledningen lyft att det varit hög frånvaro och man ansåg 

att det kunde finnas risker med det kompensatoriska uppdraget. Syftet är att analysera skolans 

arbete med problematisk frånvaro och därigenom ta fram strategier som är hållbara och som 

andra skolor också kan använda. Fokus ligger på det institutionella arbetet med problematisk 

skolfrånvaro utifrån en nyinstitutionell teori.  

 

Forskarna lyfte förhållandet mellan omsorg och prestation som en viktig faktor för att få 

tillbaka eleven till skolan samt vilka möjligheter som finns för de aktörer som befinner sig runt 

eleven. Aktörerna kan i sin tur delas in expertroll, översättare eller utförare vilket kan förklara 

vilka förväntningar som finns på dessa.  

 

Exempel på vad som har identifierats hittills 

- eleverna har det svårt, ofta med problem som går utanför skolans ramar 

- mycket görs av professionella aktörer men ibland sker samverkan i stuprör 

- många aktörer upplever frustration 

- distinktion mellan en omsorgs- och prestationslogik 

- föräldrar upplever skillnad när någon går bortom det professionella uppdraget 

- betydelsen av att se skolan som organisation eller institution.  

 

Avslutningsvis gav Ola och Martin några reflektioner kring samverkan mellan akademi och 

verksamhet. Bland annat lyftes att det är väldigt positiv respons med engagerade lärare och 

personal. Dock försvårar personalbyten och att det är svårt att få till tid för lärarnas 

involvering i projektet. Det kan också vara svårt att rekrytera ”fall” och frågan i sig innehåller 

en väldigt komplex problematik. 
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Andra passet i temapunkten utgjordes av diskussioner i smågrupper utifrån följande 

frågeställning: Vilka tankar väcks utifrån presentationen kopplat till den egna verksamheten, 

organisationen, kommunen? 

 

Vid uppföljning i storgrupp lyftes bland annat följande:  

- vikten av tidiga insatser, även redan i tidig ålder 

- innebörden av att det vi mäter är det som synliggörs 

- fysiska lärmiljön är viktig 

- det är alldeles för lätt att säga vad andra ska göra. 

 

Förslag på ingångar i kommande tema samt förslag på arbetsgrupp 

Tidiga insatser (både i ålder och att insatser sätts in tidigt) och lärmiljöer samt summering av 

temat fullföljda studier.  

Arbetsgruppen för nästkommande möte utgörs av Linda Sinclair, Göteborg, Linda 

Bjälkenborn, Kungälv samt Åsa Hansen Algar, Alingsås.   

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

3. Dialog kring nya regler om distansundervisning          

Anna-Carin Öhman, Grundskoleförvaltningen i Göteborgs enhet för utredning och 

skoljuridik, berättade om Göteborgs ansökan om att få bedriva distansundervisning. 

Bakgrunden är den nya regleringen om att fjärr- och distansundervisning kan användas i 

större utsträckning från den 1 juli i år.  

 

Det är viktigt att beakta skillnaden mellan fjärr- och distansundervisning. Bland annat får 

fjärrundervisning endast användas när det inte finns behöriga lärare inom huvudmannens 

skolenhet och där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid och huvudmannen får 

besluta att använda fjärrundervisning för högst ett läsår i taget. Distansundervisning innebär 

i praktiken att elever och lärare är åtskilda i både tid och rum och kan ses som en form av 

särskilt stöd för elever som inte kan delta i den ordinarie undervisningen. Här krävs ett 

samtycke från elevens vårdnadshavare och huvudmannen måste söka om tillstånd hos 

Skolinspektionen.  

 

Grundskoleförvaltningens ansökan gäller med start från höstterminen 2022 och det kan 

finnas möjligheter för både andra kommuner och fristående verksamheter att köpa plats. Svar 

väntas i oktober och avsikten är att göra en stegvis uppbyggnad av verksamheten gällande en 

skolenhet, åk 6-9, i Göteborg.  

 

Kommenterades kring likvärdighetsperspektivet och att elevernas hemmiljöer ser olika ut och 

därmed även förutsättningarna. Detta ska dock ses som den yttersta åtgärden och eventuellt 

behövs andra kompletterande stöd. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  
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4. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal inom VGR             

Ett förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal inom VGR är på gång och planen är att 

kommunernas remissvar ska vara inne den 31 januari. Theresa Björnström informerade om att 

en arbetsgrupp från Socialchefsnätverket samarbetar kring remissvar och tar fram förslag till 

formuleringar som kommunerna fritt kan använda om de vill i sina remissvar.  

 

Fråga ställdes till nätverket om deltagarna skulle vara behjälpliga inför sina remissvar av att 

tänka tillsammans under 1-2 extra mötestillfällen. Det finns inget uppdrag till nätverket 

kopplat till remissen utan avsikten är att ha en informell arbetsgrupp utifrån deltagarnas 

eventuella behov. Initialt är Anna Orvefors, Tjörn, och Gustav Leandersson, Ale, intresserade. 

Frågan ställs igen till hela nätverket när kommunerna har fått remissen och det är tydligt hur 

den kommer att hanteras i respektive kommun. Theresa bjuder in till digitala arbetsmöten 

kopplat till denna specifika fråga under oktober för de som är intresserade. 

5. Nätverksrapport vid Utbildningschefsnätverkets möte 15 oktober    

Ordförande, Helena Balte, informerade om att det är dags för en nätverksrapport vid 

Utbildningschefsnätverket i höst. Alla nätverk som Utbildningschefsnätverket har tillsatt 

lämnar regelbundna ”verksamhetsrapporter” till Utbildningschefsnätverket. Theresa tar fram 

ett underlag som bland annat innehåller en sammanfattning av vilka frågor som berörts det 

gånga året och Helena berättar muntligen om nätverkets arbete. Rapporteringen är ett sätt att 

öka kontakten mellan nätverken och ett tillfälle för utbildningscheferna att ge eventuella 

uppdrag eller medskick till nätverket. 

 

Rapporten bifogas anteckningarna för kännedom till nätverket.  

6. Övriga frågor, tips från nätverket eller förslag till punkter framöver                           

- Frågan om vaccination lyftes. Nätverket enades om att lyssna in FHM och se vart frågan 

landar i kommunerna, sedan använda varandra som kollegor och stämma av mailvägen vid 

behov.  

- Nätverket enades om att besöka Lindénska skolan vid vårens första möte, Plattform Lerum 

kommer att presenteras vid samma tillfälle. 

- Förslag om att fördjupa oss i systematiskt kvalitetsarbete, hur vi mäter, vad vi mäster och hur 

jobbar vi med analys av det som mäts. Finns goda exempel? 

- Vårens mötestider kommer att äga rum den 11 mars, kl. 13.00-16.00, samt den 13 maj, kl. 

08.30-12.00.  

7. Mötet avslutades                                       

Ordförande tackade alla för ett givande möte. Nästa möte är den 26 november, förhoppningen 

är att vi kan ses på GR.  

 

 

 


