Protokoll styrelsemöte 2 juni 2016
Plats: Medlearn, Sveavägen 34, Stockholm
Närvarande: Jonas Jonsson, Bengt Jönsson fm , Monica Lundkvist , John-John Ernstsson, Christina Fahlgren
Lövheim, Staffan Ström em , Christian Thomsen fr kl 10, Anna Örnestad , Elisabeth Andreasson, Lotta
Sandin, Hans Melén från kl 11, Mikael Andersson

1.

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2.

Formalia
Elisabeth valdes till mötessekreterare.
Dagordningen fastställdes efter tillägg under punkt 10.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
Redovisning av beslut
ViS har skrivit fyra remissvar gällande:
- Förslag om ändringar i Skolverkets föreskrifter om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg
utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen och förordning om
vuxenutbildning,
- Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt,
- Förslag om ändring i Skolverkets föreskrifter om vuxenutbildningen,
- Skolverkets förslag till förändringar i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag om
nationella it-strategier.
AU har behandlat frågan om remiss gällande Växjölöftet vuxenutbildning och konstaterat att ViS inte
kan ta ställning i frågan.
Adjungeringar:
Mikael, Lotta, Anna, och Hans är adjungerade vid detta möte.

3.

Ekonomi
Konferensen beräknas preliminärt ge ett nollresultat.
Diskuterades antalet tidiga och sena anmälningar som var ungefär lika många.
Det ekonomiska läget är gott och vi ligger i fas med budget.
Utrymme finns för att arbeta mer med reportage under året.
Uppdrag att skriva utifrån ViS perspektiv i Almedalen ska ges.

4.

Val av sekreterare och vice sekreterare
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Beslut: Till sekreterare i ViS valdes Elisabeth Andreasson och till vice sekreterare valdes John-John
Ernstsson.
5.

Verksamhet 2016
Genomgång och konkretisering av verksamhetsplan

-

Styrelsens och nätverkens arbetsformer

-

Fördelning av ansvarsområden
Beslut:
AU består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare
Mötet tog fram grupper för fokusområdena i Verksamhetsplanen med en sammankallande
(markerad nedan).
Fokusområden i verksamhetsplanen 2016
1. Att belysa effekterna av ett splitrat regelverk och statsbidragssystem och verka för en mer
sammanhållen vuxenutbildning och en förändrad finansieringsmodell
2. Att bevaka hur den föreslagna rätten till behörighetsgivande komvux påverkar vuxenutbildningen
som helhet
3. Att lyfta fram vuxenutbildningens roll för arbetslivets kompetensförsörjning
4. Att belysa effekterna för vuxenutbildningen av aktuell flyktingsituation
5. Att lyfta fram vuxenutbildningens roll i arbetet med integration och agera proaktivt gällande
nyanländas utbildning och etablering
6. Att analysera och belysa konsekvenserna av nuvarande upphandlingssystem och verka för
förändring
7. Att verka för likvärdiga förutsättningar för offentliga och enskilda utbildningsanordnare
8. Att verka för att åtgärder vidtas för att säkerställa kompetensförsörjningen, och därmed
kvaliteten, inom vuxenutbildningen






Grupper
1+2 Regelverk för vuxenutbildningen: Bengt, Katharina
3+8 Kompetensförsörjning: Monika, Tomas, Staffan
4+5 Integration: Christina, Christian, Anna,
6+7 Upphandlingssystem och likvärdiga förutsättningar: Elisabeth, John-John, Jonas



Nätverken involveras i gruppernas arbete inom sina respektive områden
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Beslut: Vi fördelar arbetet på grupperna och dessa tar inom respektive område fram ett förslag på
aktiviteter och eventuella gäster som ska bjudas in för året, vilket presenteras på första mötet efter
semestrarna.
Respektive grupp ges huvudansvar för att formulera svar på inkommande remisser. I de fall
remisser inte har direkt koppling till de olika fokusområdena fördelas remisser i turordning till
respektive grupp.
Diskuterades kompetensbehov och olika delar av konsultuppdraget för ViS.
Beslut: Jonas får i uppdrag att begära offert från Tretton2 inför Almedalen2017 och 2018,
Skolledarforum 2016 samt ViS-konferensen 2017.
AU får i uppdrag att fatta beslut om konsultuppdraget.
6.

Mötesplatser
- Uppföljning av konferensen 2016
Utvärderingen av ViS-konferensen 2016 är genomförd. Den har en 6-gradig skala och det samlade
resultatet är 4,4, vilket får betraktas som mycket gott. Mikael kommer att göra en
sammanställning och delge styrelsen. Konferensens huvuddelar utom för utställning ligger över 4.
Uppsala som konferensstad fick 4,7.
Diskuterades utställarnas uppfattning och en utvärdering ska skickas till dem.
Diskuterades inför konferensen 2017:
 Seminarierna och behovet av god förberedelse
 Dialogbord/ årsiktstorg/ digitala hjälpmedel
 Teman och tidplan
 Arbetsgrupp för konferensen och startmöte
 Konferensstadens vikt för konferensen som helhet
-

Konferensen 2017
Bestlutades att förlägga konferensen i Linköping mån- ti den 3-4 april
Bestlutades att arbetsgruppen består av Christina, Monica och John-John . Katharina ska tillfrågas
av Jonas om att vara ordförande i gruppen och styrelsens huvudansvariga för konferensen.
Anteckningar till hela styrelsen och nätverken som referensgrupp. Avstämning sker vid ViS
styrelsmöten.

-

Almedalen
Upplägget för seminaredagen på onsdagen är klart.
Avtal är skickade till alla partners
Lokal, tekniker vid biblioteket på högskolan samt mingel i Länsstyrelsens trädgård är bokat.
Upplägget är 45 minuters pass med 15 minuters paus emellan.
Allt är inlagt i Almedalsprogrammet, som uppdateras kontinuerligt.
Beslutades att ge Mikael i uppdrag att bjuda in GD för YH myndigheten till lunchseminarium och
samverka med John-John och Elisabeth i arbetet.
Styrelsen och nätverken kan maila frågor till Mikael.
Mingel kl 20-22
Tillstånd är klara. Under minglet behövs en ViS-värd vid entrén, vilket ska schemaläggas.
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Mingelinbjudan kommer med Flyer som bör tas med till minglet.
Kaffe under seminariet: Mikael köper kakor på vägen
Alla ska vara beredda på att hjälpa till med det praktiska under seminariedagen.
Måndag- och onsdagkväll: gemensam middag med dagens reflektioner, Mikael bokar.
Marknadsmaterial genomgicks
Mikael tar fram tips på seminarier till gruppen.
7 cyklar är bokade.
Beslut: Alla deltagare meddelar sina restider till Jonas

7.

-

Gemensam nätverkskonferens
Genomförs i Stockholm 23 september. Programmet är klart och rekrytering av deltagare pågår.
Information kommer att ske i nyhetsbrevet och styrelsen uppmanas informera vidare i sina
nätverk. Informationsmaterial skickas ut per mail av Lotta för vidare spridning.

-

Skolledarforum
Genomförs den 21-22 november 2016 på Långholmen i Stockholm
Planering görs av Mikael, Christian och Elisabeth via scype. Förslogs att bjuda in Eva Nordlund för
dialog om stasbidragen.
Informationstjänster
Kravspecifikation har tagits fram av AU för (Se protokoll 17 april 2016)
1. En informationssamordnare med ansvar för digital kommunikation
2. En redaktör för fördjupade artiklar.
Beslut: Att erbjuda uppdrag 1 till Caroline och Jonas får uppdraget att förhandla om ersättning.
Att erbjuda uppdrag 2 till Hans och Jonas får uppdraget att förhandla om ersättning.
Att bjuda in Caroline till Almedalen för boende i vårt hus för att skriva.
Att ledamöter som är i Almedalen ska bidra med artiklar till Hans.

8.

Omvärldsbevakning
Lokalt samarbete med AF diskuterades.
SiV: Möte i Vetlanda med besök i verksamhet med ungdomar som återgår i utbildning efter avbrott.
Två nya medlemmar på ingående i nätverket. Tre personer åker till Almedalen.
ViSa: Två nya medlemmar har tillkommit och man fokuserar på markandsföring av nätverket.
Matematiknätverket: Samverkan med SMAL. Planering för konferensen i september pågår samt för
en konferens kring bedömning i Göteborg i slutet av hösten.
Skolledarnätverket: Planering inför Skolledarforum. FB-gruppen fungerar.

9.

Övriga frågor
Skolverkets uppföljning av statsbidrag
Utskick från Eva Nordlund angående dialog för bättre regelefterlevnad. Styrelsen deltar gärna i en
dialog och ViS välkomnar en inbjudan. Staffan återkopplar till Eva Nordlund.
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Remisser:
1. Betänkande kring bedömning SOU 2016:25, ansvaret för remissvar, vilket ska vara inne 30 aug
läggs till gruppen ”Styrdokument”.
2. Samordningsnummer till Asylsökande FI 2015/ 04871/ S3 ansvaret för remissvar, vilket ska vara
inne 8 aug läggs till gruppen ”Integration”.
Uppföljning av uppsagda medlemskap
John-John redogjorde för uppföljningen. Vissa medlemmar har varit svåra att nå men några anger
ekonomin som skäl för att avsluta medlemskapet. Styrelsen behöver synliggöra fördelar med
medlemskapet.
Beslut: Uppdrag för informationssamordnaren att senare i höst tydliggöra budskapet
Seminarium för SiV, Lotta efterfrågar adresser för utskick.
Utbyte
Staffan har fått frågan om utbyte med ansvariga för undervisning av engelska som andraspråk i
Minneapolis. Diskuterades internationella konferenser kring frågan.
Beslut: Integrationsgruppen får i uppdrag att undersöka möjligheten att delta i resa eller konferens.

10. Höstens mötestider:
6-7 sep kl 16-15 Nacka Strand. Mer information kommer från Staffan om lokal och boende.
20-21 okt kl 16-15. Plats meddelas senare
8-9 dec kl 16-15 Plats meddelas senare
11. Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna och Medlearn som varit värd samt avslutade mötet.

Elisabeth Andreasson
Sekreterare
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