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Grundskolenätverket 

Anteckningar 2021-11-26 

Lokal: GR, Anders Personsgatan 8, Sexan 

 

 

Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Åsa Ericson, Ale (ordf.) 

Maria Johansson, Alingsås 

Eva Petersson, Göteborg,  

Paula Palmdahl, Härryda 

Tommy Korsell, Kungsbacka 

Anders Hurtig, Lerum 

Katarina Ekelund, Tjörn 

Eva Knoph, Öckerö 

 

DELTOG PÅ DELAR AV MÖTET 

Ulla-Stina Millton, Ale  

Annika Bergqvist, Partille  

 

EJ NÄRVARANDE 

Stefan Gustafsson, Göteborg  

Catharina Bengtsson, Kungälv 

Lars-Gunnar Hermansson, Kungälv 

Anders Nordgren, Lilla Edet 

Ulrika Gustafsson, Mölndal 

Marie Wrethander, Stenungsund 

 

 

Inledning 

Ordförande Åsa Ericson, Ale hälsade välkommen till mötet i 

Grundskolenätverket och gick igenom dagordningen.  

 

Gymnasiedagarna och Future Skills 

Viveka Blomgren & Lena Sjöstrand, projektledare GR, startade med en quiz 

med olika påstående som gav oss en inblick i statistiken ifrån årets mässa, till 

exempel att 5600 elever var med på årets temaveckor, 177 temapass 

genomfördes under temaveckorna, 110 utställare deltog och det var 151 

anmälda till den 4:e dagen.  
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De gav oss sedan en sammanfattning av årets mässa och de förändringar som 

gjort för att på bästa vis vara ett stöd och vägvisare i valprocessen samt skapa 

likvärdiga förutsättningar för regionens unga.  

Nytt för i år är till exempel den framtagna programserien ”vägen till valet” som 

nu även efter mässan kan vara ett stöd i valprocessen för både elever och 

vårdnadshavare. Önskar ni sprida dessa filmer i era kanaler i skolan använd 

denna länk: https://gymnasiedagarna.se/vagen-mot-valet/ 

 

Samverkan med Grundskolenätverket är fortsatt viktigt i arbetet nu när de går 

in i nästa steg i arbetet som handlar om att utvärdera och fortsatt utveckla 

mässan framåt utifrån de lärdomar som gjort ifrån årets utvecklingsarbete. 

Följande är inplanerat:  

 

• Google formulär till: utställare, platsbokare, SYV och elever 

• Dialog och samtal med olika grupper 

• Fortsatt samverkan med grundskolan och referensgrupper 

• Utveckling av temaveckor och årshjul 

• Hemsidan ännu mer relevant hela året 

 

Nätverket lyfte att det digitala spåret är värt att fortsätta utveckla och de tryckte 

på vikten av att utvecklingsarbetet hela tiden utgå ifrån eleverna behov, vad är 

mest värdefullt för dem. 

 

 

Har ni flera kloka inspel till utvecklingsarbetet kontakta: 

lena.sjostrand@goteborgsregionen.se 

viveka.blomgren@goteborgsregionen.se 

 

 

Branschråd Grundskola 

 

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare 

Karin Rebas, GR presenterade en sammanfattning av reformförslaget 

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare som just nu är ute på 

remiss från regeringen.   

 

Nationell struktur för kompetensutveckling för lärare, rektorer och 

förskollärare 

• Kompetensutvecklingsutbudet (via Skolverket) ska byggas ut 

och vara nationellt tillgängligt 

https://gymnasiedagarna.se/vagen-mot-valet/
mailto:lena.sjostrand@goteborgsregionen.se
mailto:viveka.blomgren@goteborgsregionen.se
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• Befintliga och nya insatser, inkl. rekryteringskurser för 

rektorer, poänggivande kurser vid högskola specialpedagog-

eller speciallärarexamen 

 

Nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och 

förskollärare 

• Två meriteringsnivåer (meriterad och särskilt meriterad; 

skyddade titlar) 

• Krav på 4 eller 8 års undervisningserfarenhet, 

kompetensutveckling enligt kriterier som tas fram av rådet för 

professioner i skolväsendet. Bevisad undervisningsskicklighet 

(via t.ex. kollegial observation)  

• För att bli särskilt meriterad krävs dessutom licentiat-eller 

doktorsexamen.  

 

Rådet för professioner i skolväsendet  

• Rådgivande till Skolverket och regeringen med uppdrag att 

konkretisera och utveckla 

• Tretton ledamöter utses av regeringen efter förslag från 

nationella organisationer (7 lärare/rektorers fack 3 huvudmän, 

2 lärosäten/SUHF och 1 Skolverket)  

• Professionsföreträdare i majoritet 

 

 

Efter presentationen diskuterades i gruppen att det är mycket som fortfarande 

känns oklart i förslaget och några av de frågetecken som lyftes var:  

Många har redan utbildningar som nämns i förslaget, hur tänker man kring 

det? Lektorernas roll, ska de ses som särskilt meriterade? Har utvärderingen av 

förstelärarreformen tagits tillvara i framtagandet av detta förslag? Påverkar 

detta vem som kan bli rektor? Kommer betydelsen av erfarenhet, vissa 

förmågor och kapacitet tappas bort?  

 

Avslutningsvis lyfts vikten av att vi tillsammans förbereder oss och är med från 

start i detta arbete. Grundskolenätverket önskar att GR undersöker 

möjligheterna kring medverkan i Rådet för professioner i skolväsendet. 

 

Införandegruppen, kompletterande tjänster 

Stina Bergman Lindskog, GR startade med att ge en bakgrunden till 

införandegruppen, dess mål och syftet:  

 

Bakgrunden kan kort sammanfattas med att vi såg ett förändrat behov så som 

t.ex.  
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- Förändrat utbud av lärare (vissa kategorier lärare saknas mer än andra 

osv) 

- Förändrat behov hos eleverna (psykisk ohälsa, NPF, nyanlända) 

- Reformer som påverkar såväl organisatoriska förutsättningar som utbud 

och efterfrågan av lärare 

 

För att möta ett förändrat behov skapades två kompletterande tjänster.  

För att förenkla vid införandet av kompletterande tjänster påbörjades arbetet 

med att skapa en införandestrategi som är baserad på forskning på området 

samt erfarenheter ifrån skolor som har anställt kompletterande tjänster. 

För att testa införandestrategin och stärka den ytterligare, tillsattes en 

införandegrupp. 

 

Införandegruppen mål och syfte: 

 

Pilotskolor följer införandestrategin 

→ Kunskap genereras från pilotskolorna som går tillbaka i 

införandestrategin 

→ Införandestrategin stärks och fler medlemskommuner kan ta del av 

innehållet 

→ Fler lyckade organiseringar och rekryteringar kring kompletterande 

tjänster  

 

I införandegruppen ingår Charlotte Johansson, Partille, Åsa Ericson, Ale och 

Ulrika Gustafsson, Mölndal.  

 

Är fler kommuner som är intresserade av att delta i införandegruppen, kontakta 

malin.johansson@goteborgsregionen.se  

 

 

För att ytterligare få en inblick i arbetet med införandet av kompletterande tjänster 

var Charlotte Johansson och Annika Bergqvist, Partille inbjudan till denna punkt 

för att berätta om Partilles lärarassistentprojekt som pågått under perioden HT-20 

– VT-21. Stort tack till Charlotte och Annika som gav oss en tydlig och bra 

sammanfattning och delade med sig av sina lärdomar:  

 

 

1. Uppdraget behöver vara tydligt formulerat och väl förankrat i 

verksamheten 

2. Lärarassistenter/elevkoordinatorer behöver ha ett avgränsat uppdrag 

3. Lärdomar från projektet kan användas till att utveckla 

elevassistentuppdraget 

4. Det tar tid att implementera en ny roll i skolan 
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5. Ett tydligt formulerat uppdrag att lärarassistent avlastar, men ersätter inte 

lärare 

6. Kompletterande befattningar i skolan kan vara en, men inte den enda, 

åtgärden för att minska en framtida lärarbrist 

7. Vi behöver pröva mer och under längre tid 

 

 

Fritidshem, regiongemensam kartläggning 

Stina Bergman Lindskog, GR gav oss en sammanfattning av nuläget kring det 

regiongemensamma kartläggningsarbetet där nu nästan alla kommuner har 

lämnat in sitt underlag. Nästa steg i arbetet är att GR sammanställer 

kommunvisa rapporter samt en regiongemensam sammanställning över 

medarbetare på fritidshem. Underlaget skickas till respektive kommun 17 

december.  

 

Arbetsgrupp för regiongemensam befattningspalett på fritidshem    

Ett av syftet med den regiongemensamma kartläggningen av medarbetare på 

fritidshem är att få fram ett underlag för att kunna se över möjligheten till en 

regiongemensam befattningspalett på fritidshemmen. Vid det senaste mötet i 

september lyftes i nätverket tanken om att det arbetet kan och bör startas upp 

redan innan vi har resultatet av kartläggningen. Frågan lyftes på senaste mötet 

i Branschråd grundskola och även branschrådet ställde sig positiva till detta 

förslag. För att ta arbetet vidare ska en arbetsgrupp nu startas med 

representanter från grundskolenätverket.   

 

Inför dagens möte skickades ett underlag ut som beskrev förväntningar på en 

sådan grupp samt dess mål som är att landa i ett förslag till en 

regiongemensam befattningspalett på fritidshem som Grundskolenätverket och 

Branschråd grundskola står bakom, ett förslag för UC att fatta beslut om.  

 

Alingsås och Stenungsund hade tidigare visat intresse av att delta i 

arbetsgruppen och under mötet anmälde även Göteborg intresse.  

 

Ett första digitalt arbetsmöte för arbetsgruppen är inplanerat den 16 dec 

kl.13.00-14.30.  

 

 

Vårens nätverksmöten:  

  

25/2 kl.13-16 (GR) 

6/5 kl. 13-16 (GR) 
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Mötet avslutas kl.12.00  

Åsa Ericson, ordförande, tackade för dagens möte och mötet avslutades.  

 

Antecknat av: 

Malin Johansson 

GR, sekreterare 


