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Tid för styrelsen 2021-08-30 9.00-12.00

Plats Digitalt möte, Christian Thomson bjuder in via Zoom.

Kallade Jonas Jonsson (Ordförande)
Marie Egerstad (Vice ordförande)
Christian Thomsen(Kassör) Frånvarande del av möte
Jennie Sjögren (Sekreterare)
Magnus Andersson Frånvarande
Anna Falkström Olsson
Simon Dahlgren
Inger Lilienberg Frånvarande
Jussi Koreila
Michaela Zankl Frånvarande
Claudiu Deak
Sofie Wiklund
Caroline Waldenström (Kommunikatör) Meddelat sen ankomst

Inbjudna Representanter för nätverken bjuds in kl 11.15-12.00
ViSA (nätverk för administratörer inom Vuxenutbildningen) -  Anna Örnestad-
ersättare Pernilla Berntsen
SiV (nätverk för studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen) - Eva Florin
Matematik nätverket (nätverk för vuxnas matematiklärande)- Hans Melén

1.Mötets öppnande 1.1 Ordförande öppnar mötet
1.2 Mötet fastställer dagordningen

Tillägg remisser och inbjudningar, ny förfrågan från fler unga skall nå målen
för sin gymnasieutbildning u2021:01

2. Föregående protokoll 2.1 Föregående protokoll lades till handlingarna

Beslutsuppföljning föregående protokoll

- Poddgruppen återkopplar juridiken vem som äger listor när man kryssar i
samtycke om att kontaktuppgifter sparas för framtida bruk. Se punkt 2.1
protokoll 2021-06-15 med hänvisning till punkt 11.1 2021-05-18

Poddgruppen har inte hunnit kolla på detta. Lägg uppföljningen till nästa
styrelsemöte

- Ekonomisk riktlinje, Christian Thomsen. Se punkt 4.2 protokoll
2021-06-15

Godkännande och attest- problemet är att nätverken inte har ekonomiskt ansvar.
Jonas och Christian tar frågan med nätverken när de har möte med nätverken kring
budget och äskanden.

- Planering workshop, Claudiu Deak, Se punkt 5.1.3 protokoll 2021-05-16
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Claudio lyfter frågan vid senare del i mötet
- Representant i remissvar från SIV, Jennie Sjögren, se punkt 5.2 protokoll

2021-06-15
SiV har meddelat representant, Anna Falkdahl

- Input från styrelsen till samverkan om stärkt systematiskt arbete mot
hedersrelaterat våld, Michaela Zankl, se punkt 7.1 protokoll 2021-06-15

Jonas och Michaela har haft kontakt och sänt dessa vidare till Skolverket

3. Beslut / Information från AU
2021-08-16

3.1 Minnesanteckningar från AU finns i sin helhet på google drive. Punkter
för beslut och information i styrelse är överförda till dagordningen.

- Inga nya remisser eller förfrågningar
- Domänen “visnet” måste justeras så att det finns rätt kontaktpersoner

angivna. Christian Thomsen ansvarar.
Ronny skall kolla på den frågan. Uppföljning nästa AU.

4. Ekonomi 4.1 Ekonomi(Christian Thomson)
Information kring budget samt intäkter, se bifogade filer
Nya medlemmar varje månad. Bra betyg till att ViS är fortsatt viktig. Visa
offentligt vilka som är med och inte. Syftet med ändringen i medlemsavgifterna
var att få fler medlemmar och det går åt rätt håll.
Just nu visar prognosen på ett överskott om 1 miljon kronor. Detta är ett resultat av
pandemin. Vi planerar in att göra en plan på 3 års tid för att säkerställa
medlemsnytta för dessa pengar. Denna plan görs i samband med budgetarbetet.
Föreningen är inte vinstdrivande, alla pengar skall gå tillbaka till medlemmarna.

5. Verksamhet 5.1 Rapport från arbetsgrupper

5.1.1 Poddar och webbinarium:Nuvarande
Inger Lilienberg, Anna Falkström Olsson, Christian Thomsen, Marie Egerstad

Inget möte efter sommaren. Första podden efter sommaren presenterade förra
veckan. Fler poddar på gång
Nätverken och styrelsemedlemmar uppmanas att skicka förslag och inputs till
arbetsgruppen.

5.1.2 Upphandlingsfrågor med Almegaföretagen
Marie Egerstad, Magnus Andersson, Claudiu Deak, Sofie Wiklund

- Fortsatt viktigt att uppmärksamma och ha dialog kring frågan då en stor del av
vuxenutbildningen upphandlas via LOU, LOV, auktorisation eller liknande.

- Arbetsgruppen föreslår att vi fortsätter belysa olika delar av
anförskaffningsprocessen för att skapa bättre systematik och best practice samt för
att fortsätta skapa medlemsnytta.

Frågor vi skulle kunna ha en fördjupad dialog kring är exempelvis:

o Vad är det som krävs av leverantörer och beställare för att en auktorisation /
LOV upphandling ska lyckas både vid inköp men också under avtalets gång?

o Bra utbildning med hög kvalité är ett självklart mål men hur definierar vi hög
kvalité?
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Vilka kvalitetskrav är avgörande för att ett systematiskt kvalitetsarbete ska lyckas i
vardagen? Hur bör den upphandlande myndigheten organisera sin uppföljning?

o Omvärldsspaningen bör fokusera på de utredningar som finns samt
dialogbaserade aktiviteter med bl.a. Skolverket, SKR, Almega
utbildningsföretagen.

o Vi föreslår att arbetsgruppen fortsätter undersöka om det är möjligt att sätta upp
eller delta i poddar där vi diskuterar aktuella frågor med flera parter.

Arbetsgruppen får i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på fortsatt
arbete.

5.1.3 SFI- pengs utredningen arbetsgrupp:
Sammankallande och deltar i expertgrupp: Jussi Koreila. Adjungerad vid behov:
Michaela Zankl och Marie Egerstad

Expertgruppen har träffats i ett möte efter sommaren, ytterligare ett möte inbokat
denna vecka. På fredag ges en presentation av modellen. Återkoppling till
arbetsgruppen nästkommande möte. 3 september. Arbetsgruppen återkopplar till
styrelsen nästkommande möte.

5.2 Samverkan med nätverken( 11.15 )
● Återkoppling kring samverkansmöte; Anna Falkström Olsson, Magnus

Andersson. Hans Melen, Eva Florin, Anna Örnestad
● Frågor till/från styrelsen/nätverk, se bifogad bilaga från nätverken
● Vad är på gång i respektive nätverk under hösten. SiV jobbar med

digitala studiebesök och uppsökande verksamhet. De arbetar vidare med
Facebook och funderar på att utveckla “månadens Vuxenutbildning” de
kommer kontakta olika Vuxenutbildningar i landet för att få bra
spridning.

● Kompetenskartläggning, webbinarier på gång.

Visa nätverket har digitala möten och de fortsätter med det under hösten på grund
av corona och reseförbud. Den digitala konferensen ligger i september, 140
anmälda än så länge. Nätverket rekommenderar att läsa “Motorn i Maskineriet”
som är en rapport om administrationen i Vuxenutbildningen. Hur har corona
påverkat informationsflödet gentemot eleverna. Önskar framförhållning på
nyhetsbreven, föreslår en plan.

Matematiknätverket, har inte så mycket konkret på gång. Genomförde seminarier
under senvåren kring temat corona och matematik. Dessa har spelats in, men är
inte färdigredigerade. Kommer inte att delta på ViS-konferensen då de fått
förhinder från den tänkta föreläsaren. Eventuellt planeras ett tema-seminarium in
kring vetenskaplig grund under senhösten.

Jonas Jonsson påbörjar att belysa att styrelsen anser att nätverkens arbete är viktigt
och det arbete som görs har stor medlemsnytta. Nätverken har lämnat in en
skrivelse om förändringar de önskar se , styrelsen beskriver att arbetsgruppens
arbetet med styrelsemedlemmar skall fortskrida. AU kommer att träffa respektive
nätverk när förslaget är framtaget.
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6. Mötesplatser 6.1 ViS konferens 2021
● Återkoppling, Anna Falkström Olsson, Christian Thomsen, Magnus

Andersson, Simon Dahlgren
250 anmälningar. Aktiv marknadsföring påbörjas nu. Samtliga i styrelsen
uppmanas att sprida information i sina kanaler. Sista anmälan sista september.
Målet är 1000 anmälningar.Programmet uppdateras kontinuerligt.
Jonas Jonsson och Marie Egerstad inledningstalar.

6.2 ViS konferens 2022

● Uppstart av arbetsgrupp, beslut
Bokning finns i Stockholm, 2022, 4-5 april
Anna falkström- Olsson blir konferensgeneral även fortsättningsvis. Beslut på ny
arbetsgrupp på oktober månads styrelsemöte direkt efter nuvarande möte.

6.2 Skolledarforum
● Uppstart av arbetsgrupp, beslut

Vi beslutar att skjuta skolledarforum till hösten 2022. Arbetsgrupp startas upp i vår
2021

7.
Remisser och inbjudningar

7.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela

7.1.1 Fler unga skall nå målen för gymnasieskolan. u 2021:1
Jonas Jonsson, Jussi Koreila, Jennie Sjögren, Claudiu Deak, Simon Dahlgren

7.2 Pågående remisser och förfrågningar

7.2.1 Stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till
Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 4 februari 2022.

Jonas Jonsson har återkopplat ViS synpunkter.

Styrelsen vill att Jonas framför till Skolverket att det är viktigt att skolverket
förstår att Vuxenutbildningen inte enbart träffar elever under lång tid, likt man gör
med elever som deltar tex på SFI när man tar fram riktlinjer kring fokusområdet.
Michaela Zankl  mailar Jonas för att få med det inspelet till Skolverket

7.2.2 Remiss gällande ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter
(UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval
Eventuella synpunkter på förslagen önskas senast den 3 september 2021 och
skickas till registrator@uhr.se. Ange UHR:s diarienummer 4.1.2-00391-2021.
Jennie Sjögren (sammankallande) , Michaela Zankl och Jussi Koreila plus Anna
Falkdahl (SiV)

8. Påverkansarbete 8.1

9.  Rapport från ledamöter
/omvärldsbevakning

9.1 Erfarenhetsutbyte/Omvärldsbevakning

9.1.1 Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för
kompetensförsörjning och livslångt lärande
Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Statens skolverk (Skolverket),
Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och
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högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning
(Digg) och Verket för innovationssystem (Vinnova) (nedan myndigheterna)
att utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital
information om utbildning och arbetsmarknad, samt etablera former för
förvaltning av en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning
och livslångt lärande.
https://us02st1.zoom.us/web_client/in43ub/html/externalLinkPage.html?ref=https:/
/www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/06/uppdrag-att-utveckla-en-sammanha
llen-datainfrastruktur-for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande/

11. ViS Informationsarbete 11. 1 Caroline Waldenström rapporterar

12. Övriga frågor 12.1 Styrelsens arbetsformer
Tas på oktobermötet

12.2 Fyll i dina kontaktuppgifter

https://docs.google.com/document/d/1-1PBoHLb1m1XUTI8tqfziPSOkkvd_dmOr
8jsHbkxYdo/edit

13.
Mötet avslutas

13.1 Ordförande avslutar mötet

14 Justerat av Jonas Jonsson Datum: 210921

https://us02st1.zoom.us/web_client/in43ub/html/externalLinkPage.html?ref=https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/06/uppdrag-att-utveckla-en-sammanhallen-datainfrastruktur-for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande/
https://us02st1.zoom.us/web_client/in43ub/html/externalLinkPage.html?ref=https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/06/uppdrag-att-utveckla-en-sammanhallen-datainfrastruktur-for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande/
https://us02st1.zoom.us/web_client/in43ub/html/externalLinkPage.html?ref=https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/06/uppdrag-att-utveckla-en-sammanhallen-datainfrastruktur-for-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande/
https://docs.google.com/document/d/1-1PBoHLb1m1XUTI8tqfziPSOkkvd_dmOr8jsHbkxYdo/edit
https://docs.google.com/document/d/1-1PBoHLb1m1XUTI8tqfziPSOkkvd_dmOr8jsHbkxYdo/edit

