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   Protokoll ViS styrelsemöte 2019-05-08 – 2019-05-09 Stockholm  
 

Närvarande: Jonas Jonsson, Eva Holm, Bengt Jönsson, Elisabeth Andreasson, Magnus 

Andersson, Roger Jacobsson, Simon Dahlgren, Staffan Ström, Anna Falkström, Inger 

Lilienberg, Jennie Sjögren, Cecilia Torstensson. 

 

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade nya och gamla ledamöter välkomna.  

 

2. Dagordningen fastställdes. 
 

3. Föregående protokoll och redovisning av beslut. 

Uppföljning:  

Kontakter när det gäller medlemsfrågan:  

Christian: ej svar, Jonas: kontakt Halmstad. Anna: mail men ej svar  - ringt hittar ej 

ännu . Eva tar över Ödeshög. Staffan ringt ej svar Roger Iris åtgärdad Sigtuna ej svar  

Elisabeth: Ej svar  Alla fortsätter. 

ViS E-post – hamnar i skräppost  går ej att åtgärda  

Beslut: Vi försöker att gå över till att använda konsekvent ViS- adresser från och med 

nu.  

Protokollet lades till handlingarna. 
 

Redovisades au-beslut om att inte besvara remissen angående föreskrifter  

för insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av Kommunala 

aktivitetsansvaret.  

 

4. Presentationsrunda nya styrelsen 

Ledamöterna presenterades sig.  
 

5. Ekonomi 

Kassören rapporterade kring ekonomiuppföljningen och vi följer budget.  
 

6. Verksamhet 2019  

Verksamhetsplan 2019 och  styrelsens arbetssätt diskuterades.  

 

Ordförande redogjorde för styrelsens arbetssätt under föregående år och 

arbetsgruppernas arbete. (Remissarbete etc.) Utskottsarbete med uppdrag från 

styrelsen och ansvar för omvärldsspaning.  Kontinuitet i arbetet mellan styrelsemötena 

har eftersträvats liksom tydlig koppling till verksamhetsplanen. Att formulera ViS 

ståndpunkter för att kunna påverka är ett viktigt arbete.  

 

Diskuterades olika perspektiv på upphandlingsfrågan och SKL:s arbete. Vis ska  

medverka i fortsatt arbete med SKL och kan även lyfta frågan med politiken. Ett möte 

med Kristina Cunningham om fortsättning ska bokas. 
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Diskuterades medlemsförmåner och tillgång till allt material t ex på hemsidan samt 

stöd till forskning med vux-inriktning.  

 

ViS ståndpunkter ska kommuniceras tydligt  och synpunkter från seminariet i 

Linköping ska tillvaratas.  

 

Fokus i arbetet:   

• Forskning o beprövad erfarenhet samt ett  internationellt arbete ur ett 

pedagogiskt utvecklingsperspektiv 

 

• Olika politikområden och vuxenutbildningen 

 

• Påverkansarbete  - fokus upphandling  

 

Beslut: Nätverken bjuds in vid första mötet i höst och vid ett lämpligt antal möten 

under arbetsåret.  

Hans har uppdrag att skriva reportage och styrelsen behöver ange format och ge  

innehållsförslag. Bjuds in som nätverken.  

Caroline informationsansvarig ska huvudsakligen vara med vid styrelsemöten. 

 

Beslut: Jonas delar ut uppdrag per mail till dem som bedöms ha erfarenhet och 

kompetens att genomföra arbetet att besvara remisser med kopia till styrelsen 

 

Styrelsen formulerar uppdrag till tillfälliga arbetsgrupper mellan styrelsemötena och 

bereder frågor till nästkommande möte. 

 

Dokumentation läggs i Google drive och nya ledamöter ska få inlogging. 

 

Mötestider: Lunch till lunch-möten. Grupper kan arbeta i anslutning till 

styrelsemötena  - avsätt tid till klockan ca tre under dag två. Tre fysiska möten under 

hösten läggs in.   

 
 

7. Mötesplatser  

• Uppföljning konferens/årsmöte Ser ut att få ett positivt resultat men resultatet 

är inte helt färdigställt ännu.  

 

Beslut: Arbetet med nästa konferens startar vid första mötet efter sommaren  

Inriktning bestäms redan i juni.  

 

Lyft fram att vi av miljöskäl använder  digitalt material  

Nyckelbanden ska ha ViS tryck nästa år  

 

Reflektioner på utvärderingarna:  

http://www.visnet.se/
mailto:jonas.o.jonsson@malmo.se


 
 

Vuxenutbildning i Samverkan Adress Telefon/E-post Hemsida 
Ideell förening ViS 0705 34 23 23 www.visnet.se 
Org.nummer 802439-3301 Box 54 jonas.jonsson@visnet.se 
 234 21 Lomma 

 

För moderatorer; koppla konferensens tema till varje programpunkt och samla 

ihop dagen på scenen. Lite svag koppling mellan temat och de olika 

programpunkterna.  

Relativt höga poäng. Nöjdhet med Linköping och lokalerna tydlig. Diskuterades 

olika synpunkter på form och innehåll. Forskningsanknytning efterfrågades.  

Beslut: Sammanfattande utvärderingspoäng publiceras av Caroline 

 

• Almedalen 2019.  

Mikael Andersson om uppdraget att planera ett program i Almedalen. Heldag på 

tisdagen 2/7. Lokal i biblioteket, medverkande Anna Ekström i heta stolen är 

tillfrågad. Svar tidigast om några veckor. Mingel på kvällen i år bokad båt i hamnen. 

Lägre kostnad totalt inkl mat. 7 rum bokade. Ev finns 9 st . sön –tors  

Gruppen: Jonas, Christian, Roger, Simon, Eva, Elisabeth; Jonas tar ansvar för 

praktiska frågor. Caroline deltar som informationsansvarig. 

Elisabeth fixar en FB grupp  Alla bokar sin resa  söndag kväll – torsdag ev onsdag 

kväll.   

 

Bokat boende på Volontärsgatan.  

Programmet startar kl 9 och vi lägger in lite längre lunch. 

 

Diskuterades programpunkter:  

• Anna Ekström  

• Konsekvenser av AF förändringar  - ansvaret till kommunerna   

• Likvärdigheten i komvux olika kommuner behandlar finansiering mm olika  

• Individens rättigheter och utbudet i komvux  - bildningsuppdraget ? obs 

rättighetslagstiftning och yrkesutbildning  

• Vem bestämmer över vuxenutbildningen – stat, kommun, regioner?  

• Skolinspektionens granskning av  vuxenutbildningen och sedan då?  

• Varför får alla välja utom vuxenutbildningen? Frivux …och ett 

upphandlingssystem som inte fungerar (talare Jan Elftorp, SKL,  

• LOU är problematiskt …  

• ViS utredning +  Nya målgrupper finns och stora behov – höga förväntningar 

men inget finansierat stöd eller fortbildning som är riktad 
Lärarutbildning och vux  =>  sidovagnsspåret satsningar på lärare jämfört med 

ungdomsskolan. 

Micke och Johan återkommer med synopsis samt seminarietankarna. 

• Eventuellt en punkt – är det sfi som den är utformad som möter behoven? 

 

• Skolledarforum är bokat på Långholmen med 20 rum och lokal för 40 19-

20 november.  
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8. Remisser och inbjudningar 

• Möte med Betygsutredningen (U2018:03)  

Betygsutredningen presenterade sig och sitt uppdrag. De ska vara klara 30/11. 

Programstruktur och ämnesutformning behöver ändras. Timplan på Gy  

Kompatibelt med vux.  Ämnesbegreppet svårt i yrkesprogram, hur stora ämnen vill 

man ha?  

Diskuterades förutsättningarna för utredningen. 

Jämfördes med tidigare etappsystemet/delkurser 

Ämneskurser yrkesämnen svårare  - skapa fler ämnen  

Sammanhänger med hur antagning till högre utbildning ser ut och vad betygen ska 

användas till t ex i yrkesutbildning eller meritpoäng för att styra elevens val  

Flex-former, kursslut  och betyg, formativ bedömning 

 

• Deltagande i referensgrupp till forskarskola 

Inbjudan från Andreas Feijes vid LIU, om deltagande från ViS i en referensgrupp. 

Det handlar om en ansökan om ett forskningsprojekt med 9 doktorander varav 6 st  

med fokus på lärargärningen i komvux och resterande inom folkhögskolan.  Jennie 

Sjögren representerar ViS.  

 

9. Omvärldsbevakning 

Diskuterades: 

• Läget på AF och arbetsmarknadsutbildningarna och ansvaret för nyanlända.  

• Särskilda granskning av yrkesförarutbildningen och Jonas formulerar en 

skrivelse i frågan  

• Uppföljningen av regionalt yrkesvux lyftes 

 

10. ViS informationsarbete 

Nyhetsbrev:  

• Betygsutredningen möte 

• Nya styrelsen presenteras  

• Sammanfattning av konferensen  - utvärderingen redovisa samt  antal 

deltagare, styrelsens arbete med utvärderingen 

• Flagga för Almedalen  - vuxdagen  
 

11. Övriga frågor 

Foton på Styrelsen tas vid nästa möte av Caroline som lägger in på hemsidan Bengt 

skickar ut lista på medlemmar samt ber Caroline lägga ut på hemsidan och alla 

försöker kontakta dem i närområdet som inte  är medlemmar.  
 

12. Kommande möten   

• 4 juni i Stockholm kl 9.00 16.00 Almedalenplanering med besök av Micke  

• 9-10 sept  Stockholm kl 12- 15  inkl arbetsgruppstid  

• 22-23 okt  Plats ej klart 

• 10-11 december  

• 22-23 januari 2020 
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• ViS konferens 30-31 mars i Stockholm på Clarion Sign  

 
 

13. Ordförande tackade och avslutade mötet 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………  …………………………………… 

Jonas Jonsson    Elisabeth Andreasson 

Ordförande    Sekreterare 
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