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Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde
den 20 maj 2021
NÄRVARANDE
Ledamöter
Helene Odenjung (L), Göteborg, Ordförande
Renée Bengtsson (S), Lerum, Vice ordförande
Johnny Sundling (S), Ale, deltog på distans
Anna Hansson (MP), Alingsås, deltog på distans
Jessica Blixt (D), Göteborg, deltog på distans
Jenny Broman (V), Göteborg, deltog på distans
Alfred Johansson (S), Göteborg, deltog på distans
Maria Kornevik-Jakobsson (C), Härryda, deltog på distans
Tommy Bech (SD), Kungsbacka, deltog på distans
William Hult (S), Kungälv, deltog på distans
Zara Blidevik (M), Lilla Edet, deltog på distans
Hans Wessberg (SD), Mölndal, deltog på distans
Angela Fasth (M), Partille, deltog på distans
Emma Ramhult (V), Stenungsund, deltog på distans
Anders G Högmark (M), Tjörn, deltog på distans
Eva Wallin (KD), Öckerö, deltog på distans

Sekreterare
Ann-Sofie Gillner, Göteborgsregionen

Övriga
Fredrik Zeybrandt, Göteborgsregionen, ärende 23, 25, 26
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Margaretha Allen, Göteborgsregionen, ärende 22
Johanna Redelius, Göteborgsregionen, ärende 27
Viveka Blomgren, Göteborgsregionen, ärende 28
John Nelander, Göteborgsregionen, ärende 29
Stina Bergman Lindskog, Göteborgsregionen, ärende 29
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Föredragningar
1.

Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen 2022-2025

2. Ansökan om regional garanti
3. Representation i Politiskt Samråd Naturbruk
4. Delår april 2021
5.

Skrivelse kring behov av åtgärder inom utbildningsområdet post-covid

6. Information om Vård- och omsorgscollege inför beslut om återcertifiering
7.

Aktuell lägesbild: Gymnasiedagarna och Future skills 2021

8. GRs arbete med fullföljda studier och projektet Plug Innan

Sammanträde
PARAGRAFER 21-29

Beslutsärenden
§21. Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen
2022-2025
Presenteras bakgrunden till den översyn som gjorts av samverkansavtalet för
förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen inför kommande avtalsperiod.
Beskrivs bland annat avtalets innehåll, förslagen till förändringar och hur
översynsprocessen har genomförts.

Utbildningsgruppen beslutade
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att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal för förskola och pedagogisk
omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025 i enlighet med presenterat förslag i bilaga
samt
att rekommendera Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att
fastställa samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg i
Göteborgsregionen 2022-2025
Protokollsanteckning

Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.
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§22. Ansökan om regional garanti
Utbildningsgruppen beslutade att bevilja regional garanti för

hantverksprogrammet inriktning textil design att gälla från år 1 som startar
inriktningen läsåret 2021/2022,
med 4 tomma platser enligt prognos från Burgårdens utbildningscentrum,
VVS- och Fastighetsprogrammet inriktning Fastighet att gälla för år 2 som startar
inriktningen läsåret 2021/2022,
med 8 tomma platser enligt prognos från Lindholmens tekniska gymnasium.
VVS- och Fastighetsprogrammet inriktning kyl- och värmepumpsteknik att gälla för
år 2 som startar inriktningen läsåret 2021/2022,
med 8 tomma platser enligt prognos från Lindholmens tekniska gymnasium.
Utbildningschefsnätverket enades 21-04-16 om att rekommendera
Utbildningsgruppen att besluta om regionalt ekonomiskt åtagande för
Hantverksprogrammet inriktning textil design och för
VVS och fastighetsprogrammet inriktningarna fastighet samt kyl- och
värmepumpsteknik i enlighet med inskickad ansökan om förnyad regional garanti.
§23. Representation i Politiskt Samråd Naturbruk
Utbildningsgruppen beslutade
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att utse Helene Odenjung (Göteborg) till ny representant i Politiskt Samråd
Naturbruk
§24. Ändring av datum för sammanträde i Utbildningsgruppen i september
2021
Utbildningsgruppen beslutade

att Utbildningsgruppens sammanträde den 23 september i stället genomförs den 30
september kl. 9-12
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Informationsärenden
§25. Delår april 2021
Informerades om delår april 2021. Verksamheten rapporterar inga avvikelser inom
de fokusområden som avd. Utbildning omfattas av. Lyftes följande information.

Det arbete och de insatser som GR Utbildning gör gällande att stötta kommunernas
arbete med prao, apl och andra praktikformer har behövt ställas om under pandemin
till att exempelvis erbjuda digitala alternativ till prao på arbetsplats.
De insatser som GR Utbildning genomför inom kompetensförsörjning i samverkan
med kommunerna och med näringslivet flyter på bra.
Gällande Gymnasieantagningens arbete så senareläggs, i enlighet med
Utbildningsgruppens beslut om ersättande tidsplan för rapportering av slutbetyg och
slutantagning 2021, årets gymnasieantagning.
Under inledningen av året har GR Utbildning fortsatt ställa om inom olika
verksamhetsdelar utifrån kommunernas behov som en effekt av pandemin.
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§26. Skrivelse kring behov av åtgärder inom utbildningsområdet post-covid
Informeras om att presidiet föreslår att GR tar fram en skrivelse och en debattartikel
kring behov av åtgärder inom utbildningsområdet kopplat till konsekvenser för såväl
elever som verksamhet med anledning av pandemin. Nämns att en inventering pågår
gällande de effekter vi kan se hittills, vilka behov av åtgärder som finns och vilka
åtgärder som skulle kunna föreslås samt att Utbildningschefsnätverket kommer ha
dialog i frågan. Nämns att det finns ett värde i att beskriva vilka insatser som
kommunerna skulle kunna vidta och att även beskriva att kommunerna i delregionen
kan delta i att prova olika insatser. Dialog förs kring Utbildningsgruppens tankar
kring frågan.
§27. Information om Vård- och omsorgscollege inför beslut om återcertifiering
Informeras om Vård- och omsorgscollege inför Utbildningsgruppens kommande
beslut om återcertifiering. Nämns att vård- och omsorgscollege är en viktig plattform
för regionens kompetensförsörjning gällande olika yrkeskategorier inom vård och
omsorg. Berörs aktuella fokusområden för verksamheten inom vård- och
omsorgscollege.
Protokollsanteckning

Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.
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§28. Aktuell lägesbild: Gymnasiedagarna och Future skills 2021
Informeras om aktuell lägesbild gällande årets Gymnasiedagarna och Future skills.
Nämns bland annat olika förändringar och nya insatser för såväl elever som
vårdnadshavare utifrån lärdomar från förra årets genomförande. Visas aktuella datum
för olika insatser och aktiviteter under året.
Protokollsanteckning

Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.
§29. GRs arbete med fullföljda studier och projektet Plug Innan
Presenteras GRs arbete på området fullföljda studier samt arbetet inom projektet
Plug Innan. Nämns bland annat vikten av att utgå från vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet och att arbetet utgår från lokala behov hos skolhuvudmannen.
Beskrivs även framgångsfaktorer, erfarenheter och resultat från arbetet med
projektet Plug Innan samt hur arbetet inom projektet har genomförts i samverkan
med kommunerna. Nämns att inriktningen är att etablera GR som ett regionalt
kompetenscentrum på området fullföljda studier.

Fråga ställs angående om GR driver något arbete eller projekt med fokus på de
elever som med lätthet uppnår kunskapsmålen. För närvarande pågår inget sådant
arbete utan fokus är framför allt på att stötta skolhuvudmännen i arbetet kring de
elever som är i risk att inte nå målen. GR tar med sig frågan.
Protokollsanteckning

Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.
Övriga ärenden
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Inga Övriga ärenden lyfts.

Informationsärendena antecknas och läggs till handlingarna.
Vid protokollet:
Ann-Sofie Gillner
Sekreterare
Justeras:
Helene Odenjung
Ordförande

Renée Bengtsson
Justerare
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