Protokoll styrelsemöte 27-28 maj 2015 i Stockholm
Närvarande: Anna Örnestad, Thomas Norgren, Christina Fahlgren Lövheim, Katharina Sjögren Edström,
Staffan Ström, Hans Melén, Bengt Jönsson, Lotta Sandin, Monica Lundkvist, Jonas Jonsson, John-John
Ernstsson, Caroline Waldenström, Ronny Spångberg (dag 2)
1. Mötets öppnande
- Mötet öppnades och ordförande hälsade den nya styrelsen välkommen. Punkten Remiss från Skolverket
gällande ändringar i den så kallade ”motsvarandelistan” ströks från övrigt. Dagordningen fastställdes.
2. Formalia
- Adjungeringar
Beslut: Som ständigt adjungerade utsågs representant för nätverken samt redaktörerna: Lotta Sandin/ SiV,
Anna Örnestad/ViSa, Hans Melén/matematiknätverket, Ronny Spångberg och Ulrika Grönqvist/KOM.
Beslut: Mikael Andersson Tretton2 får kallelse och protokoll. Jonas stämmer av om eventuell medverkan.
- Val av Arbetsutskott
Beslut: att bilda ett Arbetsutskott (AU) bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare
- Föregående protokoll och redovisning av beslut
ViS har besvarat två remisser:
 Översyn av folkhögskollärarexamen, U2015/453/UC
 Remiss av förslag om ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt
kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen.
3. Ekonomi
- ViS konferensen i Linköping gav ett överskott. Vissa fordringar kvarstår varför slutsiffran inte är klar än.
Beslut: att ge kassören i uppdrag att i samråd med Active Service binda lagom belopp i fasträntekonto
- Nätverkens budgetar
I budgeten är 550 tkr avsatta till nätverken.
Beslut: Efter inkomna äskanden beslutades att tilldela nätverken verksamhetsmedel enligt följande:
SiV 180 tkr
ViSa 120 tkr
Matematiknätverket 180 tkr
Skolledarnätverket 20 tkr
Internationella nätverket 50 tkr
4. Verksamhetsplanen med aktiviteter
Genomgång av verksamhetsplanens aktiviteter:
 Lobbyverksamhet, uppvaktningar och möten med politiker och andra beslutsfattare och intressenter
med betydelse för vuxenutbildningen
Nationella kontakter
Mats Söderberg, utredare SKL
– Jonas bjuder in
Lena Miko, ordförande SKL
– Caroline bjuder in
Roger Mörtvik, statssekr. utbildningsdepartementet – Jonas bjuder in
Erik Nilsson, statssekr. arbetsmarknadsdepartementet – Katharina bjuder in
Lena Hallengren, ordf. utbildningsutskottet
– Thomas bjuder in
Christer Nylander, vice ordf utbildningsutskottet
– Thomas bjuder in
Aida Hadzialic, utbildningsminister
– John-John bjuder in
Eva Lindström, statssekr näringsdepartementet
– Staffan bjuder in
Lokala kontakter
Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsråd Stockholm
– Bengt bjuder in
Skolverkets regionala träffar
– Alla bevakar lokalt
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 Bevaka och besvara remisser
Jonas skickar remissförfrågningar till styrelsen. Den som är insatt eller har kompetens i sin organisation
skriver ett svar. Om vi får förfrågan till den egna organisationen, kolla alltid att ViS också fått den.
 Fortsätta att sprida resultaten av ViS och Kairos Futures rapport
Kan styrelsen identifiera vissa frågeställningar ur rapporten att jobba vidare med?
Diskussion med Göran Kraft, Kairos Future
– Katharina bjuder in.
 KOM, nyhetsbrev och en aktuell sajt
Ronny och Ulrika fortsätter som redaktörer. Bengt fortsätter som ansvarig för hemsida och nyhetsbrev.
Beslut: Att tillsätta en marknadsföringsgrupp med uppdrag att se över ViS digitala tjänster samt även titta
på möjlig finansiering av en informatör. Marknadsföringsgruppen: Bengt, John-John, Caroline och en av
redaktörerna. Bengt sammankallar.
 Delta i Almedalen 2015.
Programmet och medarrangörerna börjar bli klart.
 Årlig ViS konferens
Beslut: 2016 års vuxenutbildningskonferens 18-19 april i Uppsala
Beslut: Att Katharina blir konferensgeneral.
Beslut: Arbetsgrupp för konferensen: Christina, Monica, John-John, Micke, representant från SiV. Jonas
inbjuds alltid till mötena. Katharina sammankallar.
Hela styrelsen ska hållas informerad om planeringen.
Fokusområden för konferensen: digitalisering, entreprenöriellt lärande, internationalisering
Beslut: Att anlita Grand Travel som konferensbyrå
Genomgång av utvärderingarna från 2015 års konferens. Det sammanlagda betyget var 4,15 av 6,0 möjliga.
 Skolledarkonferens
Mikael har lämnat offert för att organisera konferensen.
Konferensen planeras ske i november eller början av december, lunch – lunch.
Jonas kollar om Elisabeth och Christian kan vara arbetsgrupp tillsammans med Mikael.
 Nätverkens kurser och konferenser
Se nedan under punk 6, nätverkens rapporter
 Starta ett nätverk för internationella frågor
Se nedan under punk 6, nätverkens rapporter
 Utveckla samarbetet med forskningen
Cecilia Bjursell
Encell rapport om kvalitet i vuxenutbildningen.

– Christina bjuder in



Rekrytera fler medlemmar för att därmed fortsätta att vara den naturliga representanten för svensk
vuxenutbildning
Beslut: att göra ett utskick till ickemedlemmar och bjuda på årsavgiften för 2015 om de betalar redan nu för
2016. Ansvar: Caroline innan sommaren
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5. Mötets gäst
- Björn Elmqvist, Enhetschef Externa Tjänster Arbetsförmedlingen
Berättade bland annat:
AF utbildningarna har över lag inte lett till jobb
Mindre detaljstyrning från politiken idag.
Gradvis arbete på omorganisation för att få beställning, resultat och analys att fungera
En bred arbetsgrupp med samarbetspartners tittar på uppföljningsarbetet
Tittar på möjligheten att handla av reguljära utbildningssystemet
Problem med långa ledtider för att starta arbetsmarknadsutbildning, det tar i snitt ca ett år
Möjligt för ViS att ta del av RFI inför upphandlingar (RFI= a request for information)
Problem med de fyra ersättningssystemen (a-kassa, F-kassa, socialförsäkring, CSN)
Omorganiserar de geografiska marknadsområdena. I grunden ett decentraliserat förhållningssätt
Jobbar på stor utredning av validering. Alldeles för många aktörer inblandade
ViS lyfte särskilt:
Behov av samarbete och gemensam planering när kommun/AF upphandlar och startar utbildningar
Behov av kombinerade insatser
AF:s etableringsplan lämnas inte till kommunerna, sekretessen är ett hinder. Individen bollas olyckligt
Utbildningskontrakten måste ha gemensam planering
AF och den ordinära vuxenutbildningen kompletterar varandra avseende utbud och målgrupper
6. Nätverkens rapporter
Matematik:
Kommande konferenser, ”vuxnas matematiksvårigheter”. 1-2 okt i Linköping, 5-6 nov i Örebro. Konferens
planeras även i februari eller mars i Lund samt i april i Sundsvall.
Matematikbiennalen med Karlstads universitet januari 2016. Påverka att ta upp vuxenperspektiv.
SMDF (Sveriges matematikdidaktiska förening) samarbete för vuxenperspektiv på hemsidan
SMAL (Sveriges matematiklärare) samarbete för vuxenperspektiv
MCM erbjudit dem att hjälpa dem med vuxenperspektiv på deras hemsida
Två deltagare ska vara med på stor konferens i Washington. Rapport kommer i KOM
Nätverket börjar bli stort, funderar på undergrupper för olika uppdrag eller regionala grupper.
Testa digitala möten
SiV
Återstår bara två från gamla arbetsgruppen. Två nya intresserade, från Vetlanda och Strömstad. En
intresserad från Avesta kanske också ansluter sig. Efterlyser representant från privat utbildare. Den nya
gruppen tar nya tag med planering för 2015.
Möjligheten att ta ut ett slutbetyg inom vuxenutbildningen förlängt till 1 januari 2017. Bra lobbat SiV!
Ola från Tranås i Skolverkets referensgrupp om webverktyg för omvandling av kurser enligt
motsvarandelistan.
Nominering till resestipendiet ska lämnas senast 14 juni
ViSa
Saknar medarbetare i arbetsgruppen
Ska delta i vuxenutbildningsdag i Västerbotten och då göra reklam för nätverket
Eventuellt planeras en gemensam aktivitet med de andra nätverken
Diskussion om nätverkets viktiga uppgift och behovet av en uppdragsbeskrivning för att dels locka
deltagare dels motivera cheferna att avsätta deltagarnas tid.
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Internationellt nätverk
För att få igång nätverket kommer Jonas och Thomas börja handplocka personer som har jobbat med
internationella frågor. Thomas sammankallande
7. KOM, hemsida, nyhetsbrev
KOM:
Deadline 20 augusti. Alla som varit på något genom ViS (t.ex Almedalen) ska skriva en artikel
Hemsidan:
Fyll på om internationella nätverket, ansvar Thomas
Beslut: att anpassa sajten till mobil och läsplatta om priset är rimligt
Nyhetsbrev:
Bengt vill ha input till nyhetsbrevet som ska ut innan sommaren.
8. Omvärldsbevakning
Bengt och Jonas berättade om Stockholms respektive Malmös upphandlingar och organisation
9. Nästa möte
10-11 september på MedLearn i Stockholm
20-21 oktober
14-15 december
10. Övriga frågor
- NVL:s tioårsjubileum
Beslut: Tomas och Jonas åker och representerar ViS
- Gymnasiearbetet och betygsrätten
Stort problem att den delegerade betygsrätten inte omfattar gymnasiearbetet. John-John redogjorde för
ärendet. 2013 skickade ViS en skrivelse om detta till Skolverket men inget har hänt.
Yrkesprogramsutredningen vill att yrkesutbildningar ska ske i collegeliknande form. Yrkeshögskolans har
aviserat krav på gymnasieexamen för att få påbörja en Yh utbildning. Vård och omsorgscollege kräver
gymnasiearbetet. I ljuset av detta måste ViS agera igen.
Beslut: Att John-John gör ett förslag på skrivelse till Skolverket. Förslaget skickas till styrelsen för
synpunkter innan det skickas till Skolverket.
- Syvchatten
Beslut: ViS går ej in som systemägare/ansvariga för den s.k. Syvchatten.
11. Mötets avslutande
Mötet avslutades och ordförande tackade Katharina och Astar för gott värdskap och önskade alla en trevlig
sommar

Caroline Waldenström
Sekreterare
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