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Tid för styrelsen 2021-10-25 kl: 9.00-12.00

Plats Digitalt möte, Christian Thomsen bjduer in via Zoom.

Kallade Jonas Jonsson (Ordförande)
Marie Egerstad (Vice ordförande)
Christian Thomsen(Kassör)
Jennie Sjögren (Sekreterare)
Magnus Andersson
Anna Falkström Olsson
Simon Dahlgren , närvarande fram till 10.30
Inger Lilienberg, frånvarande
Jussi Koreila
Michaela Zankl, närvarande fram till 10.50
Claudiu Deak
Sofie Wiklund, närvarande fram till 10.15

Inbjudna Nätverk- 11-11.45
Kommunikatör- Caroline Waldenström 9-12

1.Mötets öppnande 1.1 Ordförande öppnar mötet

1.2 Mötet fastställer dagordningen

Tillägg om frågan om deltagande i nätverk, samarbete mellan Vuxenutbildningen
och lärosäten

2. Föregående protokoll 2.1 Beslutsuppföljning föregående protokoll

- Domänen “visnet” måste justeras så att det finns rätt kontaktpersoner
angivna. Varken Christian eller Ronny kommer åt domänen
trots flertalet försök. Jonas får uppdraget att via Bank-id ansluta. Om
detta inte fungerar så tar Christian tillbaka frågan till Ronny  för att se
vad som går att göra ytterligare. Eventuellt sägs domänen upp och får
upphandla på nytt.  Se punkt 3 samt 4  protokoll 2021-08-30 samt punkt
2 protokoll 2021-10-05. Uppföljning av frågeställningen. Klart!

- Styrelsen ser behov av att en Information och kommunikationsplan.
Caroline Waldenström får ett uppdrag att att ta fram ett förslag  på plan
till nästkommande styrelsemöte. Jennie Sjögren kontaktar Caroline. Se
punkt 4.1. Beslutsuppföljning: Punkten tas under  10.1 på styrelsemöte
2021-10-25

- Uppföljning och beslut om till när och av vem  inbjudan skall göras
enligt punkt 6.1 protokoll 2021-10-05
Styrelsen  bedömer att kontakt/ inbjudan skall tas med:
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- SKR för att etablera kontakt. Tobias Fannqvist, Jenny
Kalstenius, Sara Frank som efterträder Kristina Cunningham

- Arbetsförmedlingen och reformeringen av denna är ett
intressant perspektiv för Vuxenutbildningen att följa. Jonas
Jarlefors, Arbetsmarknadsdepartementet

- Statssekreterare Kristine Pehrsdotter,  utifrån perspektivet att
få en samlad bild över alla statliga utredningar samt vad som
händer på departementet

- Statsbidragsenheten bjuds in för att få fokus på hur viktigt
långsiktigheten i statsbidragen är

- Ta fram sammanställning till Anna Ekström om problem med CSN, se
protokoll 2021-10-05 punkt 10.1
Jennie Sjögren kontaktar SiV och ViSa för att ta fram underlag till ett
PM. Beslutsuppföljning: Nätverken har tackat ja till att skriva PM. Har
inplanerat möte 2021-10-20. Sänder därefter PM till Jennie Sjögren
för genomgång i AU innan utskick till Anna Ekström. Klart!

- Styrelsen önskar revidera mötesschemat för styrelsemöten. Jennie
Sjögren får i uppdrag att ta fram förslag till nästa styrelsemöte utifrån
nedanstående. se punkt 10.2 protokoll 2021-10-05.
Beslutsuppföljning:punkten tas under styrelsemöte 2021-10-25 under
punkt 11.2

- 2 styrelsemedlemmar saknas, Jennie Sjögren påminner
Nätverkens arbetsgrupp för administratörer och för matematik saknas.
Jennie Sjögren påminner. Beslutsuppföljning: Jennie Sjögren har
påminnt.

3. Beslut / Information från AU
2021-10-11

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 inkomna sedan föregående möte

- ViS har fått en faktura från en medlem i arbetsgruppen för matematik
nätverket. Då de inte har någon arbetsuppgift på konferensen så skall
arbetsgivaren betala för fortbildningen. Christian kontaktar individen
som skickat fakturan.

- Jennie Sjögren sammanställer ett förväntansdokument utifrån beslut på
styrelsen om förväntningar på ledamöter. Om beslut tillkommer fylls det
dokumentet på och vi har allt samlat. Detsamma görs kring nätverken
när det arbetet är klart. Tas som egen punkt på nästa styrelsemöte.

- Jonas kontaktar Sofie Wiklund och Inger Lilienberg för att höra hur de
tänker kring sitt framtida engagemang i styrelsen då de varit förhindrad
att delta/ meddelat att de har svårt att delta fysiskt vis styrelsemöten.

- AU beslutar att ordförande och vice ordförande ansvarar för och
förbereder arbete med Årsberättelse och Verksamhetsplan samt planerar
uppföljning av planen under året  med styrelsen

- Jennie Sjögren kontakter Anna Falkström Olsson och Magnus
Andersson för att höra om de är redo att presentera underlaget från
samverkan med nätverken samt hur mycket tid de behöver för
presentationen.



Protokoll ViS styrelsemöte 2021-10-25
_______________________________________________________________________

4. ViS Arbetsformer 4.1 Förväntansdokument
- Presentation av förväntansdokument, beslut från AU 2021-10-11, Jennie

Sjögren
- https://docs.google.com/document/d/1jU0pAKJ3UuBFNVQXg3TfoMc6

TVI3iJnj8gbnxt3z7Oc/edit#
Vi fastställer dokumentet och är överens om att fylla på och revidera vid behov.

5. Ekonomi 5.1 Ekonomi (Christian Thomsen)
Information kring budget samt intäkter, se bifogade filer
Se bifogad fil. Notering, alla kostnader för ViS konferensen är inte registrerad än.

Samtal om avgift till Alltinget. ViS behöver ta ställning till om vi skall fortsätta
vara med i den organisationen.

ViS skall inte investera och spekulera medlemspengarna, de skall stå på ett konto
utan spekulation.

6. Verksamhetsplan/Årsberättelse 6.1 Uppföljning och rapportering
Jonas Jonsson och Marie Egerstad

Jonas och Marie har inget att rapportera. De kommer att förbereda en diskussion
till nästkommande fysiska styrelsemöte.

7. Verksamhet 7.1 Rapport från arbetsgrupper

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

Ytterligare en podd publicerades förra veckan, poddarna landar på ca 100
lyssningar per podd. Just nu ligger några poddar i planeringsstadiet. IT säkerhet
samt om komboutbildningar. Eventuellt information om nya betygsskalan.

7.1.2 Upphandlingsfrågor
Marie Egerstad, Magnus Andersson, Claudiu Deak, Sofie Wiklund, Jussi Koreila

Gruppen har haft en kort avstämning sedan senaste styrgruppsmötet.
- Inspel från Skolverket behövs kring det sammanhållna kvalitetsarbetet.

Mer kontroll över den frågan
- Nytt möte med Almega, nu har vi ett tydligare sätt hur vi skall driva

frågan
- Skolinspektionen, har de identifierat områden eller allmänna råd kring

denna frågan.
Det har tillkommit, förenklade upphandlingsregler träder i kraft i februari 2022.
Propp, direktupphandlingsgränderna skall höjas till 7,7 miljoner. Kan påverka
mindre och medelstora företag.
Vi samtalar om denna propp under nästkommande styrelsemöte.

https://us02st1.zoom.us/web_client/5g6glw/html/externalLinkPage.html?ref=https:
//inkopsradet.se/upphandling/fyra-heta-delar-i-regeringens-proposition/

https://docs.google.com/document/d/1jU0pAKJ3UuBFNVQXg3TfoMc6TVI3iJnj8gbnxt3z7Oc/edit#
https://docs.google.com/document/d/1jU0pAKJ3UuBFNVQXg3TfoMc6TVI3iJnj8gbnxt3z7Oc/edit#
https://us02st1.zoom.us/web_client/5g6glw/html/externalLinkPage.html?ref=https://inkopsradet.se/upphandling/fyra-heta-delar-i-regeringens-proposition/
https://us02st1.zoom.us/web_client/5g6glw/html/externalLinkPage.html?ref=https://inkopsradet.se/upphandling/fyra-heta-delar-i-regeringens-proposition/
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https://us02st1.zoom.us/web_client/5g6glw/html/externalLinkPage.html?ref=https:
//www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/09/prop.-2021225/

7.1.3 SFI- pengs utredningen arbetsgrupp:
Sammankallande och deltar i expertgrupp: Jussi Koreila. Adjungerad vid behov:
Michaela Zankl och Marie Egerstad
Utrednningens tid  är förlängd  till sista mars. Jussi hade möte den 22 oktober .
Fokus är hur man mäter SFI och hur de mätningarna skall skapa värde.
Hur ser den digitala kompetensen ut hos våra SFI elever. Skicka goda exempel till
Jussi Koreila.

7.2 Samverkan med nätverken
Magnus Andersson, Anna Falkström Olsson

Eva Florin, SiV
Förmöte med en representant till Migrationsverket. Kommande webbinarium.
Inget exakt datum satt, tror det blir december. Ett i november om
internationaliseringen samt åker till Solna 23-14 november lunch, till lunch möte i
arbetsgruppen första gången sedan pandemin. vanessa har avgått från
arbetsgruppen. Rekryterar nya deltagare. Migrationsverket och UHR ligger i
Solna, studiebesök planeras. Börjar även titta på verksamhetsplanen för 2022. 2
medlemmar i gruppen deltog i IAEVG i Riga fast på distans. Dagboksanteckningar
är upplagda på hemsidan. Kort kan beskrivas att det är ett mönster att alla länder
anser att det är viktigt med vägledning.

Hans Melen, Matematiknätverket
Nätverket lämnar synpunkter på matematikspecifikafrågor till Johan Falk,
Skolverket, för övergång från kurser till ämnen. Lämnas i sin helhet till Skolverket
den 27 oktober.
Kontakt med Skolverket, 25 november, digitalt informationsmöte där Johan Falk
och Simon Husberg skall presentera förändringar som sker vid årsskiftet kring
matematik, t.ex ändring av betygsskala. 20 april 2022 planeras ett seminarium på
en fysisk konferens i Köpenhamn, NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande,
nordisk konferens. Information kommer om anmälan. Information läggs på ViS
hemsidan.
Internationellt arbete fortsätter, ALM, håller i konferenser under våren.
Webbseminarier är under planering för våren, tex vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och matematikutbildning på grundläggande nivå, fördjupning av
tidigare genomförda statistikseminarier. Matematik och bildning. Troligtvis
webbaserade. Någon gång under 2022, under tidiga höst planeras eventuellt en
Matematiknätverkets arbetsgrupp träffas i Linköping, när
Saknas protokoll på hemsidan, september 2019, januari 2020- Jennie Sjögren
undersöker om det finns i det material som tidigare sekreterare skickat till henne.
Protokollet från maj 2021, notering finns att man skall adjungeras till poddgrupp
samt konferens vid behov. Man önskar att bli inbjuden så snart som möjligt för att
kunna samordna planer som matematiknätverket har på t.ex fysisk konferens.
Hans Melen skickar namn på person från matematiknätverket som vill delta i
poddgruppen. Matematiknätverkets sida på hemsidan måste uppdateras, det är
gammal information.

Anna Örnestad, ViSa
Konferensen är genomförd, ca 270 deltagare. Efter konferensen skickades det ut en
enkät, den har inte bearbetats än. Arbetsmöte förra veckan, beslut om att digital
konferens kommer att hållas vartannat år. Nästa konferens hålls i september 2022
den kommer att vara digital. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse kommer
att påbörjas nästa vecka. Frågor och svar från konferensen är publicerad på

https://us02st1.zoom.us/web_client/5g6glw/html/externalLinkPage.html?ref=https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/09/prop.-2021225/
https://us02st1.zoom.us/web_client/5g6glw/html/externalLinkPage.html?ref=https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/09/prop.-2021225/
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hemsidan.
De kommer att skicka uppgifterna till CSN till mig och Anna under denna vecka.

- Redovisning av uppdrag flyttas till nästkommande styrelsemöte
- Rapport från nätverken
- Boka in möten mellan AU och respektive nätverk när förslaget är

framtaget.
- Boka in möte  mellan nätverken, Christian Thomsen och Jonas Jonsson

för budgetsamtal

8. Mötesplatser 8.2 ViS konferens 2022, Stockholm 4-5 april
Anna Falkström Olsson, Jonas Jonsson, Claudio Deak, Simon Andersson ,
Magnus Andersson.
Ett kortare inledande möte har ägt rum. Gruppen spånar kring att lyfta
kompetensförsörjning samt att Vuxenutbildningen är viktig part i
Kompetensförsörjningsfrågan. Man funderar även på att bjuda in Skolverket och
Arbetsförmedlingen för att diskutera Arbetsmarknadsutbildning kontra Yrkesvux
samt nya arbetet med KROM, att lyfta in det utifrån elev/deltagarperspektiv.

ViS har fått frågan om hybrid/plats/digital konferens även fortsättningsvis. Kan
man erbjuda båda delarna? Konferensgruppen ser över detta.

8.3 Almedalen
Preliminärt förslag på vilka som vill/kan delta: Jennie Sjögren, Jonas Jonsson,
Christian Thomsen, Marie Egerstad, Simon Dahlgren, Jussi Koreila
Michaela Zankl och Claudio Deak.
Spegelsalen är preliminärbokad. Vi har meddelat att vi är fortsatt intresserad av
biblioteket. 6 rum är bokad. Allt är avbokningsbart.

9.
Remisser och inbjudningar

9.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela

Inga nya remisser eller förfrågningar

9.2 Pågående remisser och samråd

9.2.1 DS 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad
arbetsmarknadspolitisk verksamhet

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-prome
morior/2021/09/vissa-lagforslag-med-anledning-av-en-reformerad-arbetsmar
knadspolitisk-verksamhet/

Ansvarar :Michaela Zankl (sammankallande), Jussi Koreila,
Remissvar 12 november

9.1.2 Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till
kunskap (SOU 2021:70)

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/
2021/08/sou-202170/

Ansvarar: Jonas Jonsson (sammankallande), Jennie Sjögren
Remissvar 23 december

9.3 Inlämnade och avslutade  remisser sedan föregående möte

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/09/vissa-lagforslag-med-anledning-av-en-reformerad-arbetsmarknadspolitisk-verksamhet/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/09/vissa-lagforslag-med-anledning-av-en-reformerad-arbetsmarknadspolitisk-verksamhet/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/09/vissa-lagforslag-med-anledning-av-en-reformerad-arbetsmarknadspolitisk-verksamhet/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/08/sou-202170/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/08/sou-202170/
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Inga inlämnade eller avslutade remisser sedan föregående möte

10. Informationsarbete 10.1 Information och kommunikationsplan
Styrelsen har uppdragit åt Caroline Waldenström att ta fram en Information och
kommunikationsplan/ beskrivning. Utkast framtaget av Caroline Waldenström, se
bilaga. ViS styrelse beslutar att anta förslaget.

● 1440 prenumeranter på nyhetsbrevet.
● ca 1200 följare på FB, nytt inlägg varje dag måndag till fredag
● 750 medlemmar i gruppen på Linkedin
● Linkedin måste göras om- vi måste göra om det till en öppen grupp och

göra om det så att det syns att det är ViS som står för ett inlägg i den
gruppen. Caroline Waldenström får uppdrag att se över Linkedin.

11. Övriga frågor 11.1 Fyll i dina kontaktuppgifter

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

11.2 Mötesschema, se förslag bifogad fil
Beslut med justering från 8 februari till 7 februari samt från 10 maj till den 9 maj.

11.3 Google drive
Remissvar skall läggas i mappar på Google drive så att styrelsen kan följa
remissvarens gång samt nätverken kan gå in och kolla på remisser för att se om det
finns remisser som de kan delta i.
Jennie Sjögren och Anna falkström Olsson ser över google drive för att säkerställa
att det är ViS som äger informationen. Arbetsgrupperna för nätverkens bjuds in till
driven. Deras anteckningar sparas också på denna.

11.4 Yrkesvux
Simon  Dahlgren; Yrkesvux är en sådan stor del av Vuxenutbildningen. Vi ägnar
lite tid inom styrelsen för denna fråga. På nästa fysiska möte för styrelsen, hur
lyfter vi Yrkesvux som skolform? Hur synliggör vi Yrkesvux i
kompetesförsörjningsfrågan. Simon Dahlgren, Jennie Sjögren och Marie Egerstad
förbereder underlag inför nästa styrelsemöte. Simon sammankallar.

https://docs.google.com/document/d/1-1PBoHLb1m1XUTI8tqfziPSOkkvd_dmOr8jsHbkxYdo/edit
https://docs.google.com/document/d/1-1PBoHLb1m1XUTI8tqfziPSOkkvd_dmOr8jsHbkxYdo/edit
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11.5 Samverkan mellan Vuxenutbildning och lärosäten
Jonas Jonsson har blivit kontaktad av Kalle Hedlund som jobbar som
verksamhetsutvecklare inom Vuxenutbildningen i Stockholms stad. Han blev
inspirerad av föreläsningen på VIS konferensen av Alastair Creelman som pratade
i sin föreläsning om samarbetet mellan Vuxenutbildningen och högskolor. Kalle
Hedlund kommer att arbeta fram ett nätverk med intresserade kommuner, lärosäten
och andra intresserade för att nätverka kring lärande för vuxna. Kalles Hedlunds
fråga till ViS styrelse är om samverkan i ett bredare perspektiv på vuxnas lärande
är intressant för ViS att delta i. Styrelsen ställer sig mycket positiv till detta och
anser att det passar som ett nytt nätverk med ett brett pedagogiskt perspektiv.
ViS är positiv och vill stödja detta. Jonas Jonsson kontaktar Kalle Hedlund för att
ta frågan vidare.

11.
Mötet avslutas

11.1 Ordförande avslutar mötet


