Protokoll – ViS styrelsemöte
Datum: 15-16 oktober 2018, lunch till lunch.
Plats för möte: Ringvägen 100, Stockholm
Närvarande: Jonas, Thomas, Eva, Bengt, Roger, Simon, Staffan, Christian, Anna FO och Magnus
(på Skype)
Anslutande deltagare 16/10: Hans, Anna och Annebelle
AP = action point, återkopplas på kommande styrelsemöte

1. Mötets öppnande
Ordförande Jonas Jonasson öppnar styrelsemötet och hälsar alla välkomna.
2. Föregående protokoll och redovisning av beslut
Genomgång föregående protokoll. Protokoll fastställs vid kommande möte i december.
3. Ekonomi
Ekonomisk rapport
Bengt redogör för ViS ekonomi och vi följer budget för 2018.
Diskussion och beslut konferensavgift ViS-konferensen 2019
Beslut: Avgift utställare oförändrad inför konferens 2019 i Linköping.
Beslut: Avgift för konferensdeltagande höjs enligt förslag från styrelsen, avgift icke
medlem tidig anmälan 4800 kr, avgift medlem tidig anmälan 3550 kr, avgift icke medlem
sen anmälan 5800 kr, avgift medlem sen anmälan 4550 kr. Alla belopp exklusive moms.
Beslut: För konferens 2019 kommer det endast vara möjligt att boka två-dagars-konferens,
bokningsalternativ för en dag tas bort.
4. ViS nätverk – diskussion kring verksamhetsinriktning och budget
Nätverkens arbete ska vara behovsstyrt, d.v.s. att arbetet styrs av medlemmarnas behov.
Arbetet ska vara ett stöd för våra medlemmar. Konferenser skapar i sig egna nätverk för
administratörer, skolledare, matematiklärare samt studie- och yrkesvägledare.
Viktigt att nätverken inte dubbelarbetar, många nätverk existerar redan, t.ex. nätverk för sfi.
Vuxenutbildning i Samverkan
Ideell förening
Org.nummer 082439-3301

Adress
ViS
Box 54
234 21 Lomma

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

Hemsida
www.visnet.se

Närverkens verksamhetsplaner ska utgå från ViS verksamhetsplan och därmed ska
nätverkens uppdrag/aktiviteter ligga i linje med styrelsens mål hämtade från
verksamhetsplanen.
Nätverken är en aktiv del i påverkansarbetet, bidrar till remissvar till aktuella utredningar.
Uppdrag/aktiviteter ska nå ut till och möta medlemmar på bred front.
Styrelsen sätter villkor för nätverkens konferensdeltagande (ViS-konferens, Almedalen).
Beslut: Via nyhetsbrev och Facebook ställer styrelsen frågan om behov av nytt nätverk.
AP: Styrelsen ger Caroline uppdraget att ställa fråga till medlemmar på Facebook ang.
behov av nytt nätverk. Caroline skriver om frågeställningen i kommande nyhetsbrev.
AP: Frågan om nytt nätverk ställs till medlemmar i kommande nyhetsbrev.
AP: Nätverken skriver en kort presentation om syfte med nätverken, mål med nätverk och
hur arbetet sker. Skickas till Caroline som tar med texten i kommande nyhetsbrev.
Frågeställningar till nätverken från styrelsen (se svar under rubrik ”Sammanfattning”)
Vad vill nätverken ha för stöd av styrelsen?
Hur vill vi att återrapportering ska se ut från nätverken till styrelsen?
Utvärderingar av genomförda aktiviteter?
Riktning på verksamheten framöver?
Hur ser nätverken på processen med nätverkens verksamhetsplaner och äskade av
ekonomiska medel för aktiviteter.
Tidsplan för arbetet?
Nätverkens deltagande på den årliga ViS-konferensen?
Aktiviteter sociala media?
Avstämning nätverk
SiV – Annebelle Hedén
Sex studie- och yrkesvägledare från norr till söder ingår i nätverksgruppen, regelbundna
träffar, 3 - 4 fysiska träffar per år, 3 - 4 webbmöten.
Huvudsakliga verksamhet är webinarier (samarbete med Lars Hugsén, Södertälje). Syftet
med webinarier är att nå ut till så många studie- och yrkesvägledare i hela landet (oavsett
geografi) så att de kan få stöd i sitt arbete samt att öka den digitala kompetensen hos studieoch yrkesvägledare. Webinarier har behandlat föreläsningar om olika metoder för
vägledning, komvuxutredningen m.m.
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Bra med en arbetsgrupp i den här storleken för att arbetet ska fungera och flyta på.
AP: Annebelle kollar med Lars Hugsén gällande återkoppling/utvärdering från
medlemmar från webinarier. Återkopplar till styrelsen.
ViSa - Anna Örnestad
Sju personer (administratörer) ingår i arbetsgruppen, bra storlek på gruppen, precis
genomfört en lyckad konferens, 3 – 4 fysiska möten per år, Skypemöten varje månad, syftet
är att hitta samverkansformer för administratörer i hela landet.
Studiebesök genomförda hos Skolverket och CSN.
148 deltagare till den senaste konferensen. Skolverket och CSN på plats. Bra samarbete
med aktuella myndigheter som arbetar med vuxenutbildning. ViSa referensgrupp till
Skolverket och CSN.
Enkät utskickad efter konferens, mycket fina resultat.
Input från medlemmar på aktiv Facebooksida.
Nytt marknadsföringsmaterial inköpt.
Viktigt med fysiska konferenser/seminarier i framtiden för administratörer som idag saknar
andra forum för samverkan. Det är svårt att hitta fortbildning för administratörer, ViSa har
en viktig roll.
Matematiknätverket – Hans Melén
Nätverket skapades 2012, syftet var att lyfta frågor gällande matematik, generellt och
specifikt inom vuxenutbildningen. Matematik inom vuxenutbildning integreras ofta i
gymnasieskolan. Generellt låg måluppfyllelse och hög avbrottsstatistik gällande kursen
inom matematik.
Idag består av sju personer.
Konferenser med specifika teman sedan 2012, ”Matematik – språk”, ”Vuxnas
matematiksvårigheter”, ”Problemlösning och modellering” samt ”Digitalisering och
förändring i kursplaner (programmeringsinslag)”.
Under 2018, två konferenser genomförda. Konferenser geografiskt utspridda. Antalet
deltagare sjunker i dagsläget. Orsaker till sjunkande deltagande oklara. Antalet deltagare
under åren ligger mellan 10-60.
Nästa konferens planeras till mars 2019, flera teman kommer att presenteras.
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Samverkar med andra organisationer som arbetar med matematikdidaktiska frågor.
Nätverket arbetar just nu på internationella kontakter och nätverk. Planering pågår för
konferens under senhösten 2019, för de nordiska länderna. Gemensamma ämnen för de
nordiska länderna: låg måluppfyllelse, digitalisering samt möta elever som är flerspråkiga.
Marknadsföring via webb och utskick.
AP: Nätverket skapar en Faceboksida för matematiknätverket. Hans ansvarar för detta.
Sammanfattning
Vad vill nätverken ha för stöd av styrelsen?
Viktigt med tydliga förväntningar på varandra. Viktigt med tydlighet gällande mötestider,
deltagande i olika konferenser och delaktigheter i t.ex. remissvar.
Hur vill vi att återrapportering ska se ut från nätverken till styrelsen? Utvärderingar av
genomförda aktiviteter?
Nätverken presenterar regelbundet genomförda aktiviteter samt uppföljning av dessa
(deltagarenkäter m.m.) till styrelsen. Nätverken skickar protokoll till styrelsen efter
genomförda möten.
Riktning på verksamheten framöver?
Att nå ut till en så stor och bred målgrupp som möjligt. Skapa samverkansforum för olika
yrkeskategorier inom vuxenutbildningen. Belysa metoder och arbetssätt inom resp.
område. Lyfta digitaliseringen inom vuxenutbildningens olika områden. Fortsätta med
påverkansarbete, studiebesök, fysiska och digitala mötesforum samt agera som
referensgrupper vid t.ex. remissvar till aktuella utredningar.
Hur ser nätverken på processen med nätverkens verksamhetsplaner och äskade av
ekonomiska medel för aktiviteter? Tidsplan för arbetet?
Inför verksamhetsplanen 2019:
Beslut: Inledande möte (190131) där den övergripande verksamhetsplanen diskuteras och
presenteras för nätverken. Förväntningar tydliggörs. Mål skapas för 2019. Nätverken
skapar sina verksamhetsplaner och äskar medel utifrån dessa. Verksamhetsplaner klara till
möte i februari (190227).
Nätverkens deltagande på den årliga ViS-konferensen?
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Beslut: Resp. nätverk ansvarar för ett valbart seminarium (viktigt med ett brett ämne som
tilltalar många) under konferensen 2019.
AP: Arbetsgruppen inkluderar nätverken i planeringsarbetet.
AP: Nätverken återkopplar till Jonas vem som ansvarar för nätverkens seminarium på ViS
konferensen.
Aktiviteter sociala media?
Beslut: Samtliga nätverk ska ha en aktiv sida på Facebook för marknadsföring.
AP: Nätverken som saknar en sida på Facebook skapar en sida inom kort.

5. ViS informationsarbete
Uppföljning – webb
Sprida har återkopplat på de senaste synpunkterna som styrelsen skickade in. Caroline har
skickat in feedback till Sprida så att processen kan fortsätta. Nu ska texter flyttas över från
gamla webben och nya ska skrivas.
Caroline efterfrågar bilder till en egen bildbank.
Viktigt
700 följare på Facebook. Inlägg på Facebook flera gånger per vecka.
6. Verksamhetsplan 2018
Arbetsgrupper 2018
Svar på fyra remisser sedan sommaren. Caroline lägger ut info på Facebook och webben.
Svårt att i nuläget bjuda in politiker till styrelsemöten och skapa relationer med politiska
personer gällande frågor om vuxenutbildning, p.g.a. det politiska osäkra läget.
Rapportering från respektive arbetsgrupp och gemensam diskussion utifrån aktuellt arbete.
Aktiviteter följer arbetsplaner som grupper har skapat i Google Drive.
Beslut: Arbetsgrupperna dokumenterar arbetet löpande i Google Drive.
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7. Mötesplatser
Skolledarforum 181120-181121, Långholmen
33 anmälda v. 41. Maxantal 35 betalande deltagare. Stor spridning privata
aktörer/kommunala aktörer samt stora och små organisationer. Två personer per
organisation erbjuds plats till Skolledarforum.
ViS konferens 2019, Linköping
Nytt arbetsmöte när Elisabeth (sammankallande) är tillbaka från semester.
Beslut: Tema: ”Vux på spåret – vart är vi på väg”?
AP: Caroline skickar ut ett save-the-date för konferensen i våra kommunikationskanaler.
Komvux fyller 50 år (Skolverket/SKL/ViS), 181026
Jonas inledningstalar och Anna presenterar ViS föreläsning med Upplands Bro efter lunch.
Samtliga från styrelsen deltar. ViS står för resa och logi för styrelsemedlemmar.
8. Omvärldsbevakning
Rapport från ledamöter
Utredning ”Planering och dimensionering av gymnasieutbildning”
Lars Stjernkvist (NKPG) var inbjuden till konferens i Västerbotten. Simon deltog och
presenterar Lars dragning för styrelsen.
Begreppet ”region” är inte definierat enligt Lars Stjernkvist. Stor efterfrågan hos
arbetsgivare på personer med gymnasieutbildning (yrkesutbildning). Utbud av utbildningar
och genomförda utbildningar är inte samma sak. Utbildning erbjuds på bred front för att
matcha arbetsmarknadens behov men utbildningsplatserna söks inte i samma omfattning
som behovet påvisar.
Viktigt att ViS bevakar utredningen. Många delar handlar om vuxenutbildning.
Beslut: Arbetsgruppen, regionalt yrkesvux, bevakar aktuell utredning.
Beslut: Ordförande ser över möjligheten att bjuda in Lars Stjernkvist (utredare) och
Renstam (sekreterare) för utredningen till kommande styrelsemöten.
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9. Remisser och inbjudningar till möten
Remiss avseende förslag på justeringar i programstruktur och examensmål för vård
och omsorgsprogrammet samt förslag till de förordningsändringar som krävs med
anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan
som kommunal vuxenutbildning (Eva/Thomas/Simon)

Arbetsgruppen tog hjälp av yrkeslärare gällande remissvaret till utredningen.
ViS ställer sig tveksamma till en rad förändringar gällande vuxenutbildningen:
Krav på betyg i kurser som Svenska 1 och Samhällskunskap 1a1
Krav på betyg i gymnasiearbete
ViS kommer att skriva ett remissvar utifrån ett vuxenutbildningsperspektiv, ej ur ett
lärarperspektiv. ViS kommer att betona vikten av validering och prövning av befintlig
kunskap och befintliga förmågor samt vikten av överföringstabeller gällande gamla och nya
kurser. Positivt med en nationell tydlighet gällande kurser och poäng för examen.
Beslut: Arbetsgruppen sammanställer ett remissvar från ViS och skickar in den till
utredningen.
En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71)
Beslut: Respektive arbetsgrupp ansvarar för olika kapitel i utredningen.
Arbetsgrupperna skickar in svar till Jonas senast den 30 november.
Grupp 1 ansvarar för kapitel 4, kapitel 6, kapitel 9
Grupp 2 ansvarar för kapitel 5, kapitel 7, kapitel 11, kapitel 12
Grupp 3 ansvarar för kapitel 8, kapitel 10

Inbjudan från betygsutredningen
Återkommer med info runt aktuell utredning vid kommande styrelsemöte.
Inbjudan från Altinget: utbildning
Önskemål om att ViS skriver en debattartikel om framtidens vuxenutbildning.
Beslut: Jonas ställer frågan till Altinget: utbildning om tidsperspektivet för debattartikeln.
Jonas, Roger och Hans ingår i en grupp som författar en debattartikel för ViS räkning.
Inbjudan från Altinget: utbildning – medverkan i nätverk
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Beslut: Styrelsen tar beslut att tack ja till deltagande i Altingen: utbildnings nätverk.
Ordförande i ViS deltar på dessa tillfällen.

10. Övriga frågor
ViS-konferens 2020: Tina från TM Event ställer frågan om tidpunkt för konferens 2020.
AP: Bengt ställer fråga till Tina om Infra-City i Upplands Väsby samt alternativ i Malmö,
30-31/3 2020.
Nästa möte: 181211

11. Mötets avslutades

Jonas Jonsson
Ordförande
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