
Dagordning ViS styrelsemöte 2022-09-06
_______________________________________________________________________

Tid för styrelsen 2022-09-06, kl. 9.00-16.00

Plats Fysiskt möte (Rosenlundsgatan 52)

Kallade Marie Egerstad (Ordförande)
Claudiu Deak (Vice ordförande)
Christian Thomsen (Kassör)
Jennie Sjögren (Vice sekreterare)
Simon Dahlgren
Jussi Koreila
Michaela Zankl, deltar från 12.00
Per Andersson
Per Pettersson, frånvarande
Veronica Vasic (mötessekreterare)
Joakim Bergquist

Inbjudna Kommunikatör, kl. 13.00
Caroline Waldenström

SKR- former för samverkan och erfarenhetsutbyte
Inbjudna Sara Frank, Tobias Fannkvist samt Karin Darin

ViS nätverk, kl. 11.00-11.30, via länk

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

2. Föregående protokoll 2.1 Beslutsuppföljning föregående protokoll

Uppföljning beslut: Ny Google Drive. Christian Thomsen och Jennie Sjögren köper egen
domän så att vi har ViS som ägare av innehållet.

3. Beslut/Information från
AU

3.1 Punkter för beslut och information i styrelse är överförda till dagordningen.
3.1.1 Remiss har kommit in, beslut om deltagande tas av styrelsen.
-En remiss kom in under sommaren, U2022/00477 Centrala studiestödsnämndens
redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på
studielån. AU beslutade att inte svara på den remissen.

4. Ekonomi 4.1 Ekonomi
Christian Thomsen redogör för ekonomin. Se bilaga. Inför nästa års budget föreslås att
minska avgiften på konferensen som guldkant för medlemmar eftersom vi har ett överskott.

5. Styrelsens arbete 22/23 5.1 ViS ställningstagande under året 2022, uppföljning av arbetsmetod
Punkten tas i samband med redovisning/ dialog av arbetsgrupperna.
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6. Verksamhet 6.1 Rapport från arbetsgrupper

6.1.1 Arbetsgrupp Kommunikation: Gruppen ansvarar för strategier och planering av
kommunikation, poddar/webinarium. Våra olika kommunikationskanaler: ViS-webb,
Facebook, LinkedIn, nyhetsbrev, poddar/webinarium

Deltagare i arbetsgruppen: Jussi Koreila, Michaela Zankl, Per Andersson, Christian
Thomsen

Gruppen träffas regelbundet. Innehållet är mer av praktisk karaktär och fokusera kring de
kanaler som vi har just nu. Arbetsgruppen kommer under hösten att skifta fokus och jobba
mer strategiskt så att samtalen handlar mer om vad vi ska ha för kanaler. Vi har inte beställt
några webbinarier. Poddar är under utveckling, omställningsstudiestödet, Vuxnas inlärning
med vetenskaplig vinkel.
Facebook och nyhetsbreven är populära. Önskemål om mer frekventa inlägg på Linked in.
Arbetsgruppen tar med sig detta till vår kommunikatör.

6.1.2 Arbetsgrupp Mötesplatser: ViS-konferens, Almedalen, Skolledarforum

Beslut fattades på föregående möte. Marie och Jennie representer VIS:

Deltagare i arbetsgrupp: Christian Thomsen, Marie Egerstad, Claudiu-Gelu Deak,
Michaela Zankel, Jennie Sjögren (skolledarforum)

Almedalen: våra seminarier var välbesökta. En styrelsemedlem lyfter att han anser att våra
gäster inte var tillräckligt distinkta i sina svar utan att det blev mer av politiska svar. Vår
moderator var väl förberedd så ansvaret låg inte där. Det var en tydlig röd tråd, med
kompetensförsörjningen.
Styrelsen fattar beslut om att föreslå årsmötet att även delta 2023. Det är ett viktigt forum
för vårt påverkansarbete. Hur vi ska tänka framåt, tex streama, tar vi längre fram i höst.
Christian Thomsen har dock preliminärbokat utrustning för att kunna streama samt  lokaler.
Preliminärt är Vuxenutbildningsdagen planerat till den 30 juni 2023.

ViS Konferensen: Programmet är inte klart än. Claudio Deak har förslag att vi skall fråga
de som redan anmält sig vilka förväntningar de har inför konferensen, 3 snabba frågor
vilka frågor de anser är viktiga att vi tar upp. Styrelsen anser att det är en bra ide och
beslutar att arbetsgruppen tar frågan vidare.
Vi beslutar att återgå till att ha konferenserna på våren. Förslag om att korta konferensen
till att ha lunch till lunch. Preliminärt är Linköping bokad 27 och 28 mars. Samtal förs om
att eventuellt flytta den till april och eventuellt ha den i Stockholm med ett nytt format med
ett lunch till lunch koncept.

6.1.3. Arbetsgrupp: Kvalitet inom vuxenutbildningen

Deltagare i arbetsgrupp: Claudiu-Gelu Deak, Joakim Bergqvist, Veronica Vasic, Jussi
Koreila
Gruppen har träffats med regelbundenhet och det finns en ide om en enkät till
medlemmarna för att få reda på vad de anser vara viktigt inom kvalitet. Det är ett brett
område, och vi måste välja fokusområde: finansierings, långsiktighets-, anskaffnings-,
likvärdighets- samt effektperspektivet.
En tanke är att därefter ta det vidare till ett område att kunna använda i Almedalen.

6.1.4. Arbetsgrupp Kompetensförsörjning

Deltagare i arbetsgrupp: Jennie Sjögren, Simon Dahlgren, Per Pettersson.
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Gruppen träffas med regelbundenhet och har läst utredningen Långsiktigt och
behovsanpassad Vuxenutbildning 2022:84”.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/06/dir.-202284/

Arbetsgruppen har som förslag att bjuda in utredaren Elof  Hansjons.Styrelsen fattar beslut
om detta och ordföranden bjuder in till december månads möte.

6.2 Påverkansarbete

Besök av SKR
Vad händer i landet gällande vuxenutbildning?
Generellt handlar frågorna idag om kompetensförsörjning i kommuner idag. Söktrycket
sjunker gällande sfi. Många som har läst sfi länge är ett generellt problem.
Grund/gymnasiala kurser/utbildningar är mer stabilt. VIS tar upp problematiken att det inte
finns söktryck till rätt utbildningar för att matcha bristyrken t e x el-utbildning och Vård
och omsorg.

VIS tar upp problematiken med “ansökningsshopping” Ska Vux vara en
kompetensförsörjningspartner eller ta emot alla som ansöker trots dåliga förutsättningar?
VIS tar upp problematiken gällande att ha krav på förutsättningar för att studera eftersom
Överklagandenämnden har gett nedslag på hur förutsättningar bedöms i t e x Sundsvall.
Otydligt för antagningsenheter att veta vad som gäller.

VIS tar upp effekten av yrkesutbildningar som idag inte följs upp/mäts vilket är ett
problem.

Skrivelse från SKR gällande statsbidrag och dess problematik på Vux - vilket hindrar
kommuner att planera långsiktigt.

SKR har gjort en hemställan att erbjuda ukrainare sfi inom kommunens regi.Olyckligt att
kommuner gör på olika sätt idag.Inga svar har kommit in, alla väntar på valutgången.

SKR driver informationsöverföringsfrågan mellan kommuner och arbetsförmedlingen.

SKR svarar på remisser: Sfi-pengsutredningen (SOU2022:17) samt  I mål-vägar vidare för
att fler unga ska nå målen med sin utbildning. (SOU 2022:34).
SKR har en vuxenutbildningskonferens 17 november..

Samverkan regionalt /utvecklingsansvarig- flexibilitet, långsiktighet viktiga faktorer enligt
VIS. SKR lyftet snabba jobbspår för att möta kompetensförsörjningen lokalt.

7. Nätverk ViSA- Anna Örnestad
4 aktiva personer i arbetsgruppen. Det är alldeles för få personer och hinner inte med. De
har en konferens för administratörer som är under planering. De har tagit in Tretton 2 som
konsult för att planera konferensen, som är planerad till den 30 september i Göteborg.

Matematiknätverket- Hans Melin
Inget nytt i matematiknätverket. Nätverket efterfrågar en specifik person, gärna flera,  som
har fokus på forskningsfrågor i styrelsen. Styrelsen har ingen sådan person utsedd. Vi
inväntar det arbete som Forskarskolan i Linköping kommer att bedriva och då skapa en
arbetsgrupp kring frågan som har kontakten med Forskarskolan via Andreas Fejes.  Tre
forskare från Forskarskolan är kontrakterade till VIS konferensen.

Nätverket räknar med att kunna bidra med att ha 2-3 pass på ViS konferensen. Christian
Thomsen och Hans Melen bokar telefonmöte kring detaljerna kring konferensen.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/06/dir.-202284/
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8.
Remisser och inbjudningar

8.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela

Förfrågningar om deltagande
Remiss av betänkande “En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU
2022:17) Sista svarsdag 24/10
Jussi Koreila, Veronica Vasic, Claudio Deak

Remiss av betänkande “I mål- vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin
gymnasieutbildning (SOU 2022:34) Sista svarsdag 28/10
Marie Egerstad och  Jennie Sjögren

Förfrågan om att samverka med Skolinformationsutredningen (SOU) 2021: 04). Se
underlag utsänt till styrelsen. Styrelsen enas om att Claudiu, Michaela, Per A, Per P och
Joakim träffar utredningen. Joakim sammankallar till ett möte.

8.2 Pågående remisser och samråd - uppföljning

8.2.1 Inbjudan till nätverk för RISE testmiljö Vigeo - Frågan bordläggs.

8.2.2.Skolverket - Svensk yrkesutbildning, konferens 17 oktober 2022, Tina Ryde (SiV)
representerar ViS

8.2.3 SKR- Jennie Sjögren har kontakt med Annika Öst Londono på SKR kring
digitalisering och projekt kopplade därtill. 21 september besöker Annika Jennie och de
skall då diskutera möjlighet att ansluta SFI elever till Mecenat, införande av digital “fax”
för möjlighet att överföra information mellan myndigheter på ett tryggt sätt samt
samverkan mellan systemleverantörer. Jennie Sjögren redovisar på nästkommande
styrelsemöte.

9. Information 9.1 Information och kommunikation

9.2 Dialog kring omvärldsläget och vad det genererar för Vux
Claudio Deak redogör för antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen.
Beslut: Bjuda in omställningsorganisation februari/mars.

9.3  VIS
Önskemål att Caroline Waldenström gör mer frekventa inlägg på LinkedIn. Dialog förs om
att ha samma inlägg på FB som på Linked in, men mötet konstaterar att det är olika
målgrupper i dessa forum. Vidare behöver höstkonferensen frontas i våra sociala medier,
och att den första dagen är möjlig i att delta digitalt.

10. Övriga frågor 10.1 Konferens i Skellefteå What if, 25-26 oktober
Simon informerar - Vuxenutbildning som tillväxtverktyg. Simon vill ha 2-3 personer från
VIS  i paneldebatten under konferensen. Marie Egerstad, Christian Thomsen, Jussi Koreila,
Michaela,  och ev Claudio Deak deltar.

10.2 Anna Falkström Olsson ställer sin plats i styrelsen till förfogande från och med
september. Ny sekreterare beslutas bli Veronica Vasic. Vice sekreterare är Jennie Sjögren

10.3 Styrelsemöte i december - vilken form ska mötet ha - Lunch-lunch eller
heldagsmöte? Beslut: bestäms på nästa möte
Beslut: Bokning av hotellrum via Christian Thomsen kommer bokas för deltagare som
anmäler behov.  Övriga bokar själva.
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11. Mötet avslutas 11.1 Ordförande avslutar mötet

Sekreterare Veronica Vasic, Jennie Sjögren

Justerare Marie Egerstad


