Protokoll vid ViS styrelsemöte 24-25 april 2013 i Stockholm
Närvarande: Jonas Jonsson, Lotta Sandin, Tomas Stens, Bengt Jönsson, Thomas Norgren, Elisabeth
Andreasson, Katharina Sjögren Edström, Hans Melén (dag 1), Staffan Ström, Caroline Waldenström, Ulrika
Grönqvist (fm dag 2), Tarja Suominen (dag 2),
1. Mötets öppnande
Jonas öppnade mötet och hälsade alla välkomna, särskilt nye ledamoten Staffan Ström
2. Formalia
Genomgång av föregående protokoll och redovisning av beslut.
3. Ekonomi
Kassören redogjorde för ekonomin. Redovisningen för Linköpingskonferensen är ännu inte klar eftersom
visst underlag fortfarande saknas. Troligtvis kommer konferensen att uppvisa ett nollresultat.
Beslut: Kassören får mandat att låsa så stort belopp på fasträntekonto som han bedömer lämpligt för att
klara ViS löpande verksamheten.
Beslut AU får i uppdrag att ta fram förslag på medlemsavgifter och hur ett medlemskap ska definieras
Beslut: Att fastställa anslagen till nätverken vid nästa möte
4. Dagens tema, Verksamhetsplanen
Genomgång av verksamhetsplanen med konkretisering och planering av aktiviteter
Vad göra:
1. Kommunikation, information och kompetensutveckling
2. Definiera och kommunicera vuxenutbildningens roll till myndigheter och beslutsfattare
3. Omvärldsbevakning och spridning av FoU
4. Professionalisering
Hur genomföra:
1. KOM, nyhetsbrev, hemsida
2. Konferensen
3. Seminarier över landet, förslagsvis på temat validering och individualisering
4. Kalendarium på hemsidan och KOM
5. Styrelsemöten i anslutning till nätverkens seminarier
6. Framtidsscenarier med Kairos Future
7. Bjuda in gäster till styrelsemötena. Uppdelning av vem som kontaktar vilken gäst enligt bilaga. Så
snart besök är bokat måste alla meddelas så att inte gästerna krockar.
Beslut:. Tillägg om vägledning i verksamhetsplanen. Sista meningen i näst sista stycke gavs

följande lydelse:
"Förbundet ska även verka för ökad kunskap och spridning av goda exempel inom områden såsom
modern undervisningsteknologi, vägledning och studieplanering samt validering och
synliggörande av reell kompetens."
Beslut: Katharina får i uppdrag att tillsammans med konsulterna Mikael Andersson och Ilhem Bouroucha ta
fram en projektplan med kostnadsförslag på ett årshjul som konsulterna håller i och bidrar med i form av
olika tjänster. En viktig tjänst ska vara 2014 års konferens. Nya former för konferensen bör undersökas.
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Beslut: Att acceptera Kairos Futures projektplan under förutsättning att tillräcklig medfinansiering kan
ordnas.
Beslut: Att en mindre grupp fortsätter kontakterna med Kairos Future.
Katharina, Bengt, Thomas N och Caroline anmälde sitt intresse.
5.

Remisser och skrivelser
- CSN: Ändrade föreskrifter och allmänna råd om beviljande av studiemedel, svar senast 3 maj
- Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen, svar senast 6 maj.
- Förslag om införande av meritpoäng för teckenspråk för hörande
Beslut: SiV besvarar och Jonas sammanställer och skickar Bengt lägger ut vårt svar på hemsidan.
- Skrivelse om formerna för utbildningsanordnare att söka betygsrätt
- Skrivelse om att delegerad betygsrätt ska kunna sökas för Gymnasiearbetet
Beslut: Caroline skriver, Jonas undertecknar och skickar. Bengt lägger ut på hemsidan.
- Skrivelse till Skolverket om diskriminering av enskilda utbildningsanordnare.
Beslut: Jonas skriver en skrivelse med stöd av ett underlag från Staffan
6.

Nätverkens rapporter
- ViSA
Ett tvådagarsseminarium planeras i höst

- SiV
Båtkonferensen ställs in pga. för få anmälningar. Gör ett nytt försök våren 2014
Studiebesök i Borås 16-18 juni
Förändringar i arbetsgruppen. Åke ”gör slut med SiV”, nya krafter behövs gärna från väst eller söder
SSA konferens (samverkan samhälle arbetsliv) i Uddevalla med två SiV representanter
Eftersöker förväntningar på nätverket, gärna tydliga krav på kurser och konferenser i förhållande till det
ekonomiska anslaget.
Birgitta Torgrimson med i referensgrupp på Skolverket om allmänna riktlinjer och råd
Skolverket har fått i uppdrag att med olika insatser stärka studie- och yrkesvägledningen
- Rektorsnätverket
Har inte kommit igång. Oklart med syftet. Uppmana i KOM och nyhetsbrev intresserade att kontakta Tomas
Stens eller John John Ernstsson
7. Nordiska samarbeten
Beslut: Styrelsen står för kostnaden om någon i styrelsen vill gå på Läresmiljeöer och vuksenutbilning” i
Danmark. Den som åker på ViS bekostnad ska skriva en kortare artikel i KOM.
8.

KOM, hemsida, nyhetsbrev
- KOM
Behov av efterträdare till Sven Sahlin och Kjell Johansson
Förslag på teman till kommande nummer:, individualisering, särskilt stöd, arbetsmarknadsutbildningar,
kommuners olika förutsättningar.
Beslut: Ulrika köper avskedspresent till Kjell Johansson och Jonas bjuder in honom för avtackning på
styrelsens junimöte
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Beslut: KOM:s roll och framtid som särskilt tema på ett kommande styrelsemöte
- Nyhetsbrevet
Ett nyhetsbrev planeras innan sommaren
9. Nästa möte
24-25 juni
3-4 september
16-17 oktober
4-5 december
21-22 januari 2014
Start kl. 16 dag 1, avslut kl. 16 dag 2.
10. Övriga frågor
Beslut: att förlägga Stockholmskonferensen till 7-8 april på Folkets Hus i Stockholm
11. Mötets avslutades
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Intern bilaga
Önskvärda gäster på styrelsemötena
1.
2.
3.
4.
5.

Ulrika Stuart Hamilton
Yh myndigheten
Skolverket, Eva Nordlund
Skolinspektionen GD
SKL,

6. Svenskt Näringsliv, Tobias Krantz
7. Facken; LO, TCO, Lärarförbundet,
Lärarnas Riksförbund, Skolledarna
8. Partierna, M: Jan Eriksson
S: Gunilla Svantorp
FP
9. Elisabeth Svantesson, ordförande
Arbetsmarknadsutskottet
10. Nitus
11. Yh förbundet
12. Högskola/universitet
13. Utredningar t.ex Sfi utredningen,
14. IFAU
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