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Verksamhetsplan ViSa 2021 
Arbetsgruppens mötestillfällen 
Målet är att gruppen även fortsättningsvis ska träffas fyra till fem gånger per år. 
Planen för våren 2021 är att vi ska träffas digitalt och beroende på Covid läget 
så hoppas vi att vi kan träffas fysisk under hösten 2021. 
Årets första möte hålls i januari via teams och då planerar vi våra träffar för året 
2021.  
 

VIS konferensen 
Konferensen kommer att användas för att marknadsföra ViSa och kommande 
event. Detta är ett viktigt tillfälle för omvärldsbevakning, nätverkande och 
marknadsföring av ViSa. ViSa kommer delta på den digitala konferensen, när 
inbjudan kommer. 
 

ViSa Konferens 
Beroende på Covid läget så planerar vi att i september 2021 genomföra en 
konferens för administratörer i Stockholm. För att informera och uppdatera 
våra medlemmar bjuder vi in andra myndigheter såsom Skolverket, CSN eller 
SCB. Under pauser ges tillfälle till kunskapsutbyte och nätverkande mellan 
deltagarna. En inspirationsföreläsning avslutar dagen. 
 

Samarbete mellan ViSa och Skolverket och CSN 
ViSas samarbete med Skolverket och CSN fortsätter under 2021. 
 
Skolverket: 
Vi fortsätter samarbetet med Adam Samari, web-redaktör på Skolverkets 
kommunikationsavdelning. Skolverket planerar att förenkla och utveckla 
strukturen på hemsidan gällande vuxenutbildning. Vi kommer att bjuda in 
Skolverket till vår konferens i september.  
 
Vi har fått i uppdrag av Skolverket att läsa igenom och tycka till om innehållet i 
en enkät gällande framtida SCB rapporteringar. Vi bevakar våra medlemmars 
intresse under våren 2021. 
 
CSN och SCB 
Vi kommer att kontakta CSN och SCB under året för att hålla oss uppdaterade. 
Om behov uppstår kommer vi att bjuda in dem till årets konferens. 
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Enkätundersökning 
ViSa planerar under året fortsätta jobba med enkät till administratörerna inom 
vuxenutbildningen. Tanken med enkätundersökningen är att andra grupper inom skolan har 
fått uppmärksamhet kring sin arbetssituation. Vi ser enkätsvaren som ett sätt att påverka 
arbetsgivare, myndigheter och politiker.  

I årets enkät kommer vi att belysa administratörernas arbetssituation och tillgänglighet för 
eleverna, utifrån Covid läget. Gruppens förhoppning är att styrelsen ska hjälpa till att 
förmedla budskapet om administratörers arbetssituation. 

Nätverket planerar att presentera svaren för sina medlemmar digitalt på Facebook samt ViS-
hemsida.  Vi ser över andra digitala former för att sprida resultatet till administratörerna. 

Samverkan mellan nätverken 
Under hösten 2020 påbörjades samarbete mellan nätverken genom digitala 
möten, detta kommer fortgå under 2021. 
Målet är att hitta gemensamma beröringspunkter, och dra nytta av varandras 
kompetenser. Vi undersöker också om vi skulle kunna ha gemensamma digitala 
föreläsningar för våra medlemmar. 

 
Marknadsföra ViSa 
Vi marknadsför ViSa via följande kontaktvägar: 
VIS hemsida samt spalt i VIS nyhetsbrev 
Via dessa kanaler presenterar vi kommande konferens, enkätundersökningar 
och våra samarbeten med andra myndigheter. 
VIS-konferensen 
Vi marknadsför vårt nätverk och vår kommande konferens via flyers och dialog 
med deltagare. 
Ledamöternas egna kontaktnät. 
Ledamöternas kontaktnät används för att samla in och delge information om 
ViSas verksamhet 
Mejlutskick 
Sker inför konferenser och enkätundersökningar 
Facebook 
Arbetet med att marknadsföra Administratörsnätverket på Facebook och 
hemsida fortgår. Förhoppningen är att administratörerna ska upptäcka oss på 
Facebook och att vi kan få igång en dialog på nätet med ” frågor och svar” som 
vi tidigare önskat. Administratörerna får möjlighet till att bolla idéer, arbetssätt 
och tolkningar med varandra.   
 

Ledamöter i arbetsgruppen 
Arbetsgruppen består av sju ledamöter vilket täcker våra behov och den 
verksamhet vi bedriver. 
 

 

 


