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Utbildningschefsnätverket 

Anteckningar, 2022-12-09, kl. 08.30-12.00 

Plats: GR, lokal Sexan 

 

Mötet öppnades                                  
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Presentationsrunda genomfördes 

och ny representant i nätverket, Patrik Hellberg, blivande förvaltningschef för gymnasium 

och arbetsmarknad i Kungsbacka, hälsades extra välkommen.  

 

Beslut                                                                                                

1. Förslag till lovtider för 2025 och 2026 
 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att rekommendera 

Utbildningsgruppen att föreslå kommunerna att fastställa gemensamma 

lovtider för läsåret 2025/2026 enligt följande:  

 

• Höstlov 2025 infaller vecka 44 (27 oktober - 31 oktober) 

• Påsklov 2026 infaller veckan efter påsk (7 - 10 april), vecka 15. 

2. Förslag till ny ordförande i Förskolenätverket: Helena Balte, Alingsås 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att utse Helena Balte, Alingsås, till ny 

ordförande till Förskolenätverket. Beslutet innebär att det finns möjlighet för 

annan utbildningschef att ta över ordförandeskapet för Nätverket för barn- och 

elevhälsa, kontakta Theresa Björnström för mer information.  

3. Förslag till att avsluta utvecklingsprojekt ”digital licenshantering” och 

övergå i förvaltning 

 

Beslut om avslut av utvecklingsprojektet tas i början av 2023. Frågan hanteras 

av styrgruppen och återkommer till Utbildningschefsnätverket. 

 

4. Förslag till förtydligande av ansvar gällande leverans av läromedel 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att ställa sig bakom komplettering  

till samordningsavtal avseende beställning och distribution av läromedel med 

förtydligande av parts ansvar vid leverans av läromedel samt att undertecknad 

bilaga återsänds till GR.  

 

5. Förslag avseende genomförande av mötesplatsen Gymnasiedagarna 

2023–2024 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att mötesplatsen 2023 och 2024 

genomförs i fysiskt format samt att planering kring kvalitetsarbete och GR:s 

projektledning hanteras tidigt 2023 i Utbildningschefsnätverket för det 

fortsatta arbetet.  
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Nätverk              

6. Nätverksrapport för LPA-nätverket 
 

Dennis Reinhold, ordförande i Lärande på arbetsplats-nätverket, gav en rapport 

från nätverkets arbete utifrån utsänd rapport. Nätverket har under perioden 

arbetat med erfarenhetsutbyte och fördjupning i olika fokusområden. Ett av 

fokusområdena har varit framtidens kompetenser. Kvalitetskriterier är också 

något som nätverket fördjupat sig i och kommer att fortsätta arbeta med 

framåt. Lyftes att det finns en blandning av nivåer i gruppen (både lärare och 

rektorer) vilket påverkar både innehåll i dialoger och närvaron. Lyftes även att 

syftet med fördel kan ses över. Frågan återkommer till 

Utbildningschefsnätverket. En samlad bild över nätverken utsänds med 

anteckningarna.  

7. Aktuellt från Nätverket för barn- och elevhälsa 

 

Helena Balte, ordförande i Nätverket för barn- och elevhälsa, gav en 

återkoppling kring aktuell fråga avseende dialog kring arbetet med ”En väg in” 

utifrån utsänt PM. Nu finns behov av att komplettera en arbetsgrupp som ska 

föra dialog med representanter från ”En väg in”. Vid mötet föreslogs att Lisa 

Birgersson (Partille), Gustav Leandersson (Ale) samt Emilie Torbjörnsdotter 

(Alingsås) ingår i arbetsgruppen och har ett regionalt mandat.  

8. Aktuellt från Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg 

 

Jens Holm, ordförande för Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg, 

gav en återkoppling från två aktuella frågor i nätverket. Nätverket har tidigare 

fått i uppdrag från Utbildningschefsnätverket att ta fram en utbildning för att 

stärka rektorernas förmåga att leda digital utveckling. En pilotutbildning har 

genomförts och uppdraget anses utfört. Nätverket behöver nu hjälp att sprida 

information om utbildningen, information utsänds separat till 

utbildningscheferna.    

 

Ett annat aktuellt ämne i nätverket är frågorna kring GDPR. Nätverket har 

tidigare tillsatt en arbetsgrupp men det är svårt att samordna frågorna utifrån 

nätverket då det ofta finns central styrning i kommunerna. Medskicket från 

Utbildningschefsnätverket är att frågorna kring GDPR kan diskuteras i flera 

andra forum.  

 

9. Aktuellt från SKR:s förskolenätverk samt storstadsnätverket 

 

Hans Wettby informerade om storstadsnätverkets senaste dialog med 

Skolverkets Peter Fredriksson. Då berördes både obehörig personal i förskolan 

samt kvalitetssystem.  
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Annika Samuelsson Lovén, rapporterade från SKR:s förskolenätverk. Vid mötet 

informerades särskilt om Öppna jämförelser förskola och att 

kommunrapporterna har kommit, se bifogade bilder för länkar till materialet.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 
Rapport/information/diskussion 
 

10.  Avslut av utvecklingsprojekt ”digital licenshantering” och övergå i 

förvaltning 

 

Se punkt 3. 

 

11.  Förtydligande av ansvar gällande leverans av läromedel          

 

Johan Borvén gav en återkoppling till att GR levererar läromedel till 

medlemskommunerna genom samordningsavtal avseende beställning och 

distribution av läromedel. I samband med tecknande av ny transportförsäkring 

för leveranser av läromedel till de kommunala skolorna/samfraktscentraler har 

ett behov av att förtydliga ansvarsfrågan gällande vem som står för risken i 

samband med leveranser av läromedel uppkommit. GR har sedan tidigare stått 

för denna risk och beslutet är att se som ett förtydligande i att detta ansvar ska 

fortlöpa. Efter mötet utsänds bilagan för signering till utbildningscheferna.  

12.  Återkoppling från Utbildningschefsnätverkets styrgrupp för 

vuxenutbildningsfrågor 

 

Fredrik Zeybrandt informerade från styrgruppens första möte. En av de större 

frågorna framöver är revidering av samverkansavtalet som kommer att ske 

nästa år. Det finns också påverkan utifrån ny lagstiftning från 2025. 

Styrgruppen rapporterar löpande till Utbildningschefsnätverket.  

 

13. Tillkommande ärende: naturbruksutbildning inom VGR 

 

Fredrik Zeybrandt informerade om att det finns kommuner i de 

andra kommunalförbunden som inte ställt sig bakom 

samverkansavtalet vilket får påverkan på samverkan. Mer 

information kommer. 

 

14. Återkoppling avseende samverkan med Göteborgs universitet 

 

Eva Henricsson återkopplade till arbete i Utbildningschefsnätverket tidigare 

under året och vilka delar som kommunerna önskar fördjupa den regionala 
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samverkan med Göteborgs universitet. Utgångspunkten är de fem strategiska 

samverkansområdena som nätverket ställt sig bakom 2021–2023: skola på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, lärarutbildning i nära samverkan, 

kompetensförsörjning, nationellt perspektiv och politisk styrning samt 

samhällsförändringar.  

 

Åke Ingerman besöker nästa möte i Utbildningschefsnätverket för att föra 

dialog utifrån de gemensamma frågorna. Fredrik Zeybrandt tillade att GR 

kommer att samordna arbetet mellan universitetet och medlemskommunerna 

under 2023.  

 

Utbildningscheferna ser positivt på hanteringen av frågan, lyftes särskilt det 

positiva arbetet med förskollärarutbildningen. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

15.  Utvärdering av årets Gymnasiedagarna samt förslag avseende  

2023–2024 

 

Johanna Redelius och Lena Sjöstrand berättade om årets aktiviteter kopplat till 

gymnasievalet. Själva Gymnasiedagarna har varit en unik samverkan under 20 

års tid i regionen. Grundsyftet har varit att allt ska vara samlat under samma 

adress/samma tak samt utgöra en funktion i ett välgrundat studie- och 

yrkesval. Årets genomförande har inneburit en kedja av aktiviteter som stöttar 

eleverna i deras gymnasieval. Det handlar dels om att arbeta med webben och 

ge ungdomarna baskunskaper om gymnasievalet och dels de temaveckor som 

haft innehåll av många olika studiebesök, webbinarier och panelsamtal för 

grundskolan.  

 

Nästan 21 000 personer besökte Gymnasiedagarna i år. Säkerheten har varit en 

viktig fråga under planeringsarbetet. Genom obligatorisk garderobsförvaring av 

jackor och stora väskor blev det ett lugnt och tryggt arrangemang utan några 

incidenter. Utvärderingen visar att eleverna är nöjda och tycker att de har fått 

bra information om programmen och skolorna. Däremot så önskar både elever 

och föräldrar fysiskt material som inkluderar gymnasieprogrammen. Mer än 

50% i undersökningen saknar också förberedelser inför mässan. Lärare och 

SYV är också positiva till årets genomförande men saknade även en fysisk 

informationskatalog, mer information om IM-programmen och arbetslivets 

närvaro. Lena berättade även om SYV-montern som i år arrangerades av 

Göteborg och Öckerö kommun. 

Utifrån analys av årets genomförande och erfarenheter från tidigare år lyfts 

följande fram för att hålla en OK nivå på mässan framöver: 

målgruppsanpassningar, viss info till vårdnadshavare på plats, bättre 

kommunikationsmaterial på plats, koppling till arbetslivet samt språkstöd. 
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Vid efterföljande dialog lyftes bland annat: 

- Behov av att arbeta vidare med grundskoleelevernas förberedelse, det finns 

tex guidelines till lärare om hur de kan förbereda eleverna men informationen 

når inte ut överallt. 

- Opartisk del kring yrken och arbetsliv.  

- Behov av att arbeta mer med studie- och yrkesvägledare och hur den nya 

lagstiftningen påverkar vägledningen. 

- Utifrån vad skolorna erbjuder är det svårt att styra synlighet och likvärdighet 

på mässan.  

- Få tillgång till en strategisk rådgivande grupp med representanter från 

grundskolan önskas för att kunna förankra besluten av aktiviteterna i kedjan. 

Önskemål att få tillgång till en bra mix från både studie- och yrkesvägledning, 

lärare, rektor och utveckling/verksamhetsledare samt kommunikatör. Likt den 

grupp som funnits under 2022 med representanter från gymnasiet. 

 

Dagens ställningstagande angående fysisk mässa 2023 och 2024 kommer att 

följas upp med delarna kring de kvalitativa förberedelserna av elevernas 

gymnasieval och GR:s projektledning av detta.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

 
Administrativia           

 

                      Hans Wettby tackades för sitt regionala engagemang i nätverket genom åren  

                      inför stundande pension.   

 

 

Externt besök 

16.  Dialog med skolminister Lotta Edholm     

 

Skolminister Lotta Edholm besökte Utbildningschefsnätverket. Dialog fördes 

bland annat kring behov av ökad likvärdighet inom och mellan kommuner, 

satsning på fysiska läromedel, sekretess mellan myndigheter, sociala team, 

speciallärare mm. Utbildningscheferna framförde frågor kring beredskap av 

jourskolor, avskalad skolpeng och behov av tidiga insatser, planer kring IM, 

behov av att tänka nytt kring skolans organisering utifrån 

kompetensförsörjningsbehoven, statsbidragen, kommande 

digitaliseringsstrategins påverkan på skola och utbildning, behov av skrivningar 

kring skolchefens roll, incitament för samverkan som möjliggör likvärdighet 

samt att reformer som rör förskolan inte alltid är finansierade.  

 

Utbildningschefsnätverket ser fram emot fortsatt utbyte med ministern och 

utbildningsdepartementet framledes.  
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Mötet i Utbildningschefsnätverket avslutades 

 

Under eftermiddagen hölls ett seminarie tillsammans med kommunchefer och 

socialchefer på temat kommuner mot brott. 

 

Deltog 
Charlotte Johansson, Partille (för & grund, gymn & vux), ordförande 

Åsa Ericson, Ale (för & grund, gymn & vux) 

Helena Balte, Alingsås (för & grund) 

Lars Svensson, Alingsås (gymn & vux) 

Hans Wettby, Göteborg (förskola) 

Annika Samuelsson Lovén, Göteborg (förskola) 

Helena Sjöberg, Göteborg (grundskola)  

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn) 

Päivi Malmsten, Härryda (för & grund, gymn) 

Maria Andersson, Kungsbacka (för & grund, gymn & vux)  

Patrik Hellberg plus även Julia Tryggvadottir Tollesson 

Dennis Reinhold, Kungälv (för & grund, gymn & vux) 

Ann Blom, Lerum (för & grund, gymn & vux) 

Fredrik Hellsten, Mölndal (för & grund) 

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux) 

Katarina Lindgren, Öckerö (för & grund, gymn & vux) 

Fredrik Zeybrandt, GR, utbildningschef 

Theresa Björnström, GR, sekreterare 

Deltog ej 

Elisabeth Andreasson, Stenungsund (för & grund, gymn & vux), vice ordförande 

Johanna Pettersson, Göteborg (grundskola) 

Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

Ove Johansson, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux) 

Lena Eriksson, Tjörn (för & grund, gymn & vux)  

 


