Protokoll styrelsemöte 10 – 11 september 2015
Närvarande: Jonas Jonsson, Katharina Sjögren Edström, Bengt Jönsson, Elisabeth Andreasson, Thomas
Norgren, Staffan Ström, Christina Fahlgren Lövheim, Christian Thomsen, Monica Lundkvist, John-John
Ernstsson, Lotta Sandin, Anna Örnestad, Caroline Waldenström, Ronny Spångberg (dag två)
Mikael Andersson Tretton2 (adjungerad till diskussionerna om konferenser och Almedalen)
1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat

2.

Formalia
Föregående protokoll godkändes och dagordningen fastställdes.

3.
-

4.

Ekonomi
Rapporter
Kassören gick igenom resultatet från konferensen. Den gav ett överskott på cirka 280 tkr.
Det goda resultatet beror på fler deltagare än prognostiserat. Totalt 433 betalande deltagare.
Kassören gick igenom hela verksamhetens resultat hittills och prognos för året ut. Prognosen ser bra ut.

Verksamhetsplanen med aktiviteter
- Uppföljning Almedalen
Medarrangörerna nöjda.
Vår vuxenutbildningsdag har uppmärksammats och uppskattats av många.
Förslag på medarrangörer 2016:
- Almega utbildningsföretagen
- Yh förbundet
- SAUF
- Nitus
- Sverd
- NVL
- EduTech
- Folkbildningsrådet
- SPSM
Beslut: Tretton2 fick i uppdrag att kontakta medarrangörer.
Beslut: att medverka i Almedalen 2016 och att vårt evenemang ska äga rum på tisdagen.
Beslut: att anlita Agaton Consulting som arrangör på plats (lokal, catering mm) i Almedalen 2016. De
ombeds via Tretton2 att lämna förslag på lokal för vuxenutbildningsdagen 2016 samt boende för ViS
deltagare.
- ViS Skolledarkonferensen
Beslut: Att döpa evenemanget till ViS Skolledarforum
Beslut: Att genomföra ViS Skolledarforum 2015
Troligtvis i Uppsala, lunch till lunch i slutet av november
Inriktning: Uppdatering av vad som är på gång inom vuxenutbildningen: utredningar, remisser o.dyl.
Mål: 30-40 deltagare
Elisabeth och Christian som representerar skolledarnätverket samverkar med Tretton2
Alla ombeds skicka förslag till arbetsgruppen på vad som är aktuellt för att fylla programmet.

Vuxenutbildning i Samverkan
Ideell förening
Org.nummer 082439-3301

Adress
ViS
Box 5822
102 48 Stockholm

Telefon/E-post
0705 34 23 23
jonas.o.jonsson@malmo.se

Hemsida
www.visnet.se

Bengt fick i uppdrag att i nästa nyhetsbrev marknadsföra Skolledarforum och ViS konferensen.
Prisförslag: Ett lågt pris för att komma igång. Strax under 3tkr. Pengar finns från outnyttjade
nätverkspengar.
- ViS konferensen 2016 i Uppsala
Mål: 600 deltagare
Beslut: att anlita The Bureaucrats att spela till middagen. Christina bokar
Konferensens fyra parallella spår:
1) Individens utveckling
2) Integration.
3) Arbetsmarknad
4) Regional- och näringslivstillväxt
Förslag på namn: Vuxenutbildningen – En kompass i världen
Beslut: Katharina ber Grand Travel om offert på att sälja utställningar.
5.

Mötets gäster
- Mats Söderberg, SKL
Mats redogjorde för SKL:s arbete inom vux. Mats bad om konkreta förslag inom de områden som vi
diskuterade:
Validering
Öppet lärande
Yrkesprogramutredningen
DUA
Lärarlönelyftet och lärarrekrytering där Vux saknas
Trainee och fackliga avtal
Hur ser SKL på dagens upphandlingssystem
Kommunala ansvaret i relation till statliga
- Göran Kraft, Kairos Future
Göran redogjorde för Kairos tankar om kommande studier. Diskussion om vuxenutbildningens framtid:
accelererande digitalisering, nya målgrupper, vuxlärarnas yrkesroll och ett kursutbud som utformas
löpande för att matcha branschernas behov.

6.

Nätverkens rapporter
- Matematiknätverket
Fyra konferenser om vuxnas matematiksvårigheter, i Linköping, Örebro, Lund och Sundsvall. Datum
finns på hemsidan.
Förenklade mötesformer via webben för att håla kostnaderna nere och möjliggöra för de som bor långt
bort att medverka.
Tankar på webbaserat stormöte/erfarenhetsutbyte framöver
Resestipendiet är utlyst
- SiV
Omstart pga. nya medlemmar i arbetsgruppen
Kommer delta i Sveriges vägledarkonferens i oktober med ett bokbord
Planerar ett webbinarium med Högskoleverket
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SiV har två representanter i Skolverkets referensgrupp för webbaserade mallar för gymnasieexamen

- ViSa
Anna är ensam i nätverket men försöker värva fler
Beslut: Anna, Pernilla och Jonas diskuterar åtgärder
Matematiknätverket, SiV och ViSa diskuterar en gemensam aktivitet
- Skolledarnätverket
Se ovan under Skolledarforum
Samarbete med matematiknätverket för att nå målgruppen
- Internationella nätverket
Det har inkommit ett antal intresseanmälningar för att medverka i nätverket. Ett första möte planeras
innan årsskiftet.
Jonas och Thomas var på NVL konferensen i Oslo under veckan.
7.

KOM, hemsida, nyhetsbrev
- Marknadsföringsgruppens förslag
Urskiljer två uppdrag; dels lobba för vuxenutbildningen dels förmedla nyheter och erfarenheter till
medlemmarna.
Vad är görlig ambitionsnivå?
Vi behöver en kommunikationsstrategi. Vad ska ViS förknippas med? Vad är löftet till våra
medlemmar?
Beslut: att anlita en kommunikationskonsult till en workshop syftande till att få fram en
varumärkesstrategi för ViS. Jonas, Katharina och John-John tar in offert och bokar tid för workshop i
anslutning till något av höstens styrelsemöten.
- Hemsidan är ej anpassad för läsplatta eller mobil. Frosting har offererat en anpassning av sidan à
53 200 kr + moms.
Beslut: Att anlita Frosting för att anpassa vår sajt till läsplatta och mobil. Bengt sköter kontakten.
- Nyhetsbrevets sändlista har fler mottagare än vad avtalet med APSIS täcker. Behöver uppgraderas.
Beslut: Att öka avtalet för att klara fler mottagare av nyhetsbrevet. Bengt sköter kontakten.
- KOM:
Ett nytt nummer är på väg. marknadsför ViS konferensen 2016 och Almedalen 2016 i decembernumret

8.

Remisser, skrivelser och synpunkter
- Remiss SOU 2015:70, Högre utbildning under tjugo år
Beslut: Hans huvudansvar för ViS svar med stöd av Christina, Monica och Jonas
- Skrivelse om gymnasiearbetet
Beslut: John-John avslutar skrivelsen med att formulera ViS åtgärdsförslag. Jonas skickar till
Utbildningsdepartementet
- Samråd kring med Gymnasieutredningen
Inbjudan till hearing 15 oktober.
Beslut: Lotta och Katharina går
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- Lärarlönelyftet
Beslut: Jonas skriver en skrivelse och påpekar hur vuxenutbildningen missgynnas. Koppla detta även till
Mats Söderberg och Matz Nilsson. I skrivelsen ska Jonas även uppmärksamma enskilda utförare så att
resurserna till lärarnas lönelyft inte fastnar hos huvudmannen
- Remiss stärkt yrkeshögskola
Beslut: Elisabeth huvudansvar för ViS svar med stöd av Christina, Monica och Jonas
9. Nästa möte
20-21 okt. hos Astar
10-11 dec (Jonas återkommer om ev ändrad tid)
Mötena kommer fortsättningsvis att sluta kl 15:00.
10. Övriga frågor
John-John ingår i en referensgrupp med Skolverket om att utveckla vuxwebben. Han skickar material
och kommer att förmedla synpunkter löpande mellan ViS och projektet.
11. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade John-John och MedLearn för gott värdskap.

Caroline Waldenström
Protokollförare
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