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Tid 2020-08-24 kl: 14-16.30  

Nätverken inbjuden till 15.30 

Plats Digitalt möte 

Närvarande Jonas Jonsson (Ordförande) 
Eva Holm (Vice ordförande)  
Christian Thomsen(Kassör) 
Jennie Sjögren (Sekreterare)  
Cecilia Torstensson  
Anna Falkström Olsson 
Roger Jacobsson 
Simon Dahlgren  
Inger Lilienberg 
Jussi Koreila 
Michaela Zankl 
Caroline Waldenström (Kommunikatör) 
ViSA (nätverk för administratörer inom Vuxenutbildningen) -  Anna Örnestad  
SiV (nätverk för studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen) - Eva Florin  
Matematik nätverket (nätverk för vuxnas matematiklärande)- Hans Melén  

Frånvarande Magnus Andersson  
 

1. 
Mötets öppnande 

1.1 Ordförande öppnade mötet  
1.2 Styrelsen fastställde dagordningen med följande justering: 

Nätverken önskar ge fullständig rapport utifrån föregående styrelsemötes 
uppdrag till Nätverken på nästkommande styrelsemöte.  Då uppdraget är 
omfattande och tiden varit knapp från att nätverken fått full kännedom om 
uppdraget till att styrelsen önskade rapporten och att semesterperioden 
bidragit till att nätverken inte hunnit sammanträda anser styrelsen det vara 
rimligt att rapporten i sin helhet från nätverken presenteras på september 
månads styrelsemöte (28 september). Caroline Waldenström kommer att 
samverka med nätverken kring informationsarbetet. 

 

2.  
Föregående protokoll 

2.1 Ordförande Jonas Jonsson går igenom föregående protokoll 
och lägger det till handlingarna.  
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3.  
Ekonomi 

3.1 Medlemsredovisning (Christian Thomsen) 
Aktuell status på medlemsantal 
 
63 medlemmar nivå 7500 kr  
95 medlemmar nivå 15.000 kr 
Totalt 158 medlemmar 
 
Jämförelse 31 december 2019 
56 medlemmar nivå 7500 kr  
98 medlemmar nivå 15.000 kr 
Totalt 154 medlemmar 
 
Ökning av totalt 4 medlemmar.  
 
3.2 Ekonomisk rapport (Christian Thomsen) 
 
Utfall per 24 augusti 1897500 kr. Prognostiserat överskott vid bokslut.  
Bifogar budget till protokollet.  
 

4. 
Verksamhet 

4.1 Samverkan med nätverken 
4.1.1 Rapportering: ViSA (nätverk för administratörer inom 
Vuxenutbildningen) -  Anna Örnestad  
Arbetsgruppen hade ett fysisk möte i slutet av februari-början av mars och gjorde ett 
studiebesök på Hermods i Göteborg. 
De har förberett konferens för administratörer inom Vuxenutbildningen, dessvärre 
har den flyttats till 2021 pga corona. . 
Arbetsgruppen för ViSa har haft samarbete med Skolverket( Adam Samari) 
angående deras hemsida. De har också påverkat Skolverkets beslut av ändring av 
kurskoder för vårdprogrammet. 
Nätverket har samarbetet med Mikael Andersson (konsult åt GotIt) angående 
webinariet den 25/9. Webbinariet heter “Motorn i maskineriet” och riktar sig till 
administratörer inom Vuxenutbildningen. Arbetsgruppen har samarbetat med andra 
nätverk och styrelsen. 
 
4.1.2.Rapportering: SiV (nätverk för studie- och yrkesvägledare inom 
Vuxenutbildningen) - Eva Florin  
SiV planerar 2 webbinarier under hösten, exakta datum är inte fastställt. 
Webbinariet i november  berättar Skolverket om sitt nya digitala stöd för studie- och 
yrkesvägledare https://utbildningsguiden.skolverket.se som de håller på att utveckla. 
Decembers webbinarium handlar om Studiestartsstödet,  CSN är inbjuden och 
berättar. Mer om nätverkens webbinarium kan man läsa på www.evagledning.se 

Nätverket har fått en ny medlem till sin arbetsgrupp, Tina Ryde från Gagnef. Under 
hela 2020 har arbetsgruppen varit lite kort om folk.  Både arbetsgruppen och 
styrelsen välkomnar Tina. Arbetsgruppen till nätverket fortsätter att rekrytera 
ytterligare en eller två till medlemmar till gruppen, då de eventuellt har en eller ett 
par som lämnar arbetsgruppen framåt. Vet du någon som är intresserad kontakta Eva 
Florin.  

Arbetsgruppen hade planerat ett studiebesök på Vuxenutbildningen i Borås i 
december, men har precis i dagarna beslutat tillsammans med dem att istället ha ett 

https://utbildningsguiden.skolverket.se/
http://www.evagledning.se/
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webbmöte och träffas via Teams. Arbetsgruppen har inga fysiska möten inplanerade 
än, men de fortsätter att träffas digitalt en gång i månaden. 

I övrigt under hösten kommer arbetsgruppen arbeta för att öka antalet deltagare i 
nätverket, de har påbörjat en kontaktlista över SYV i våra medlemskommuner/hos 
våra medlemsorganisationer och kommer så smått börja arbetet med att ta fram nya 
webbinarier för 2021. 

SiV har ökat sitt samarbete med de andra två nätverken, ViSa och 
matematiknätverket vilket de är oerhört nöjda och stolta över. De har en bra 
kommunikation med dem och har redan haft 3 möten sedan i våras. 

Nästkommande möte är 10 september, då även ordförande för ViS, Jonas Jonsson, 
ska delta.  

4.1.3 Rapportering: Matematik nätverket (nätverk för vuxnas 
matematiklärande)- Hans Melén  
Sammanfattning av Matematiknätverkets arbete och planer för framtiden: 
Sedan hösten 2019 förskjuts tyngdpunkten mot en större andel påverkansarbete och 
stödåtgärder från ett tidigare fokus på genomförande av 
kompetensutvecklingsinsatser i traditionell form. 
Några aktuella områden är digitalisering, språket och kommunikationens betydelse i 
matematiklärande, bildningsperspektivet samt att stötta intentionerna 
med utbildningens förankring i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
 
Behovet av relevant kompetensutveckling för matematiklärare inom 
vuxenutbildningen är stort. Utbudet är minimalt. Nätverket arbetar för att påverka 
myndigheter, universitet och organisationer för att öka utbudet. Nätverket har egna 
planer är att kunna genomföra ett antal web-föreläsningar under 
senhösten/vintern/våren. 
Nätverket är delaktiga i planeringen (och förhoppningsvis genomförandet) av en 
nordisk konferens i NVLs regi. Innehållet kommer att ligga inom ramen för de 
tidigare nämnda områdena. Konferensen, som ska äga rum i november, är fullbokad. 
I dagsläget oklart om den måste flyttas fram ytterligare en gång. 
Flera av nätverkets medlemmar kommer att medverka som seminarieledare. 
 
Det finns planer på att i samarbete med ABF genomföra en "studiecirkel i 
webbform" med fokus på matematik och bildning. 
 
Nätverket funderar just nu på hur de på bästa sätt kan vara en resurs för vuxlärare då 
det gäller att få undervisningen att vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Vad innebär begreppen och vilka modeller finns för att förhållningssättet ska ska 
vara en självklar utgångspunkt i verksamheten? 
Nätverket har de senaste åren haft täta kontakter med Skolverket och en av 
nätverksmedlemmarna, Christer Näslund, har varit knuten till flera referensgrupper 
bl.a. vid framtagningen av den nyss utkomna skriften "Att ställa frågor och söka 
svar". 
Övergripande frågor som nätverket arbetar med är en ekonomisk modell för 
webbkonferenser och föreläsningar samt ett ständigt sökande efter ökade 
kommunikationsmöjligheter vid olika konferenstyper. 
 
Två av nätverksmedlemmarna, Charlotte Arkenback-Sundström och Linda Jarlskog, 
är också verksamma i det internationella arbetet som styrelsemedlemmar 
i Adults Learning Mathematics. 
 
Matematiknätverket uppskattar den fina kontakt som uppstått mellan nätverken, 
både lärorikt och inspirerande. 
 
 



Protokoll ViS styrelsemöte 2020-08-24 
_______________________________________________________________________ 
 

5. Arbetsgrupper 5.1  Information om poddar och webbinarium 
Arbetsgrupp : Christian Thomsen, Jennie Sjögren, Inger Lilienberg, Anna 
Falkström Olsson, Caroline Waldenström, Mikael Andersson 
 
Arbetsgruppen träffas 1-2 ggr i månaden för att jobba fram utkast till nya 
webbinarier och poddar.  
För närvarande är 5 poddar publicerade under ViS-podden- en podcast om 
vuxenutbildning med totalt 430 lyssningar. Flertalet poddar är under 
skapande och arbetet fortskrider under hösten. Medlemmar har hört av sig 
och är positivt inställd till att ViS producerar poddar. Samtliga 
Styrelsemedlemmar och Nätverk uppmanas att sprida information om 
poddarna i sina egen nätver.  
 

6. Mötesplatser 6.1 Skolledarforum (Christian Thomsen)  
Tretton 2 jobbar med att ta fram ett förslag till ett alternativt 
Skolledarforum. Ett förslag är också att slå ihop Skolledarforum med ViS 
konferensen då det lutar åt att de båda mötesplatserna måste hållas i digitalt 
forum. Beslut om Skolledarforums koncept måste tas senast på oktober 
månads styrelsemöte, helst på september månads möte.  
 
6.2 ViS konferens 
Arbetsgrupp: Anna Falkström Olsson, Christian Thomsen, Roger 
Jakobsson,  Simon Dahlgren 
Beslut måste fattas om hur ViS ställer sig till konferensen. Olika alternativ 
finns, ett alternativ är att skjuta på konferensen till våren, ett är att 
förinspela webbinarium och ett tredje är att livesända från Stockholm då 
gäster och lokaler är bokade. FHM väntas inom kort komma med ett 
förtydligande kring sammankomster på fler än 50 personer skall tillåtas. 
ViS vill invänta detta beslut innan beslut om konferensen fastställs. Anna 
Falkström Olsson (Konferensgeneral) sammankallar arbetsgruppen för 
överläggning inför  rapport på september månads styrelsemöte, om det är 
möjligt innan september månads AU, 15 september.  

7. 
Remisser och 
inbjudningar 

7.1 Remisser 

Pågående:  

S2020/05223/SOF Remittering av promemorian Reglering av 
undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 
2020:15) 
sista svarsdag 10 oktober 2020. 
Ansvariga för remissvaret: Cecilia Torstensson, Anna Falkström Olsson, 
Jonas Jonsson (sammankallande) 

 

 



Protokoll ViS styrelsemöte 2020-08-24 
_______________________________________________________________________ 
 

 

Nya remisser fördelas enlig nedan: 
 
- Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 
2020:41)  
sista svarsdag 13 november, 
Ansvariga för remissvaret: Jennie Sjögren (sammankallande), Christian 
Thomsen, Cecilia Torstensson 

- Utredning om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola (SOU 2020:33)  
sista svarsdag 30 november, 
Ansvariga för remissvaret: Jussi Koreila (sammankallande), Simon 
Dahlgren, Inger Lilienberg, Jonas Jonsson, Roger Jakobsson 

- En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad 
resurstilldelning (SOU 2020:28) 
sista svarsdag 30 november, 
Ansvariga för remissvaret: Eva Holm (sammankallande), Jonas Jonsson 

- Skolverkets remiss rörande ändringar inom VVS- och 
fastighetsprogrammet  
sista svarsdag 7 september 
Ansvariga för remissvaret: Michaela Zankl 

Remissvaren skickas till hela styrelsen samt publiceras på hemsidan. 
Caroline Waldenström skriver om vårt remissarbetet i nyhetsbrevet.  

 

8. 
Rapport från ledamöter 
/omvärldsbevakning 

8. 1 Rapport från SKR:s Vuxenutbildningsnätverk 
 
8.2 Lägesavstämning med anledning av Coronasituationen 
Kortfattat har styrelsen uppfattat att det tycks upplevas enklare för mindre 
kommuner  att möjliggöra den delvisa öppning av utbildningen. De större 
kommunerna har stora bekymmer med kollektivtrafiken. Läget ser ungefär 
likadant ut runt om i Sverige att en långsam öppning av utbildningen är på 
gång och att man håller koll på utvecklingen av smittspridning i sin region. 
Generellt får styrelsen inrapporterat att ansökningarna till 
Vuxenutbildningen ökat, man ser även ett större antal yngre sökanden än 
normalt. Det rapporteras även om att trycket på prövningar är stort och att 
“prövningsturismen” börjar bli bekymmersam i de större kommunerna.  
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8.  
ViS Informationsarbete 

Styrelsen beslutar att Caroline Waldenström skall begära offert av konsult 
för att arbeta om hemsidan i syfte att påverkansarbete och medlemsnyttan 
skall bli synligare. Poddar och Webbinarium samt remissvar skall få en mer 
framträdande roll. Beslut i AU den 15 september på offert.  
 
Linked in ändras från att vara en stängd sida till att vara en öppen sida.  
 
Innehållet till ett nytt nyhetsbrev gicks igenom.  

9.  
Övriga frågor 

Simon Dahlgren får i uppdrag av styrelsen att färdigställa folder om ViS 
inför ViS konferensen.  

10.  
Mötet avslutas 

10.1 Ordförande Jonas Jonsson tackar för ett bra möte och avslutar 
mötet 

 

  

 

___________________________                 _____________________________ 

Jonas Jonsson, Ordförande         Jennie Sjögren, sekreterare 

 

 


