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Tid för styrelsen Datum 2022-11-08, Tid 08.30-12.00 (Nätverken deltar mellan kl. 11.00-11.45) 

Plats Digitalt möte, via Zoom. 

Närvarande Marie Egerstad (Ordförande)  

Claudiu Deak (Vice ordförande) 

Christian Thomsen (Kassör) 

Jennie Sjögren (Vice sekreterare) avviker 10.15 

Simon Dahlgren  

Jussi Koreila  

Michaela Zankl 

Per Andersson 

Per Pettersson, 

Veronica Vasic (mötessekreterare) 

Joakim Bergquist 

Inbjudna Nätverken kopplar upp sig mellan 11.00-11.45 

Linda Jarlskog ersätter Hans Melen, Matematiknätverket 

Pernilla Berntsen ersätter Anna Örnestad, ViSA 

Eva Florin, SiV 

 

1.Mötets öppnande 1.1 Ordförande öppnar mötet  

1.2 Mötet fastställer dagordningen 

2. Föregående protokoll 

 2.1 Beslutsuppföljning föregående protokoll  

Beslut att följa upp återfinns under 9.1 

3. Beslut/Information från 

AU 

3.1 Punkter för beslut och information i styrelse är överförda till dagordningen.  

 

Nya remisser och förfrågningar, se under punkt 8 

 

3.1.2 Remissinbjudan: AU beslutar att inte svara på remissen - Förslag till ändrade 

programstrukturer med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet. 

 

3.1.3 Förfrågan om samverkan: AU beslutar att lyfta inbjudan från Skolverket till digitalt 

samråd om det nationella kvalitetssystemet.  

Nytt datum 2/12 13-15.30, se under punkt 8.2.1. 

 

3.1.4 AU informerar om fastställande av mötestider för våren, bifogas dagordningen, se 

under punkt 9. 

 

3.2 Inlämnade remisser oktober 2022- ligger publicerade på hemsidan 

 

3.2.1 I mål-vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning  

3.2.2 En modell för att mäta och belöna progression inom sfi  

3.2.3 Föreskrifter om nationella prov  

4. Ekonomi  4.1 Ekonomi  
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Christian Thomsen redogör för ekonomin som är i balans.  
 

5. Styrelsens arbete 22/23 5.1 ViS ställningstagande under året 2022, uppföljning av arbetsmetod 

Punkten tas i samband med redovisning/ dialog av arbetsgrupperna.  

 

6. Verksamhet 6.1 Rapport från arbetsgrupper 

 

6.1.1 Arbetsgrupp Kommunikation: Kanaler ViS-webb, Facebook, LinkedIn, nyhetsbrev, 

poddar/webinarium. Deltagare i arbetsgruppen: Jussi Koreila, Michaela Zankl, Per Andersson, 

Christian Thomsen  

 

● Enkät från ViS konferensen är överlag positiv. ViS kommer erbjuda webbinarier 

kort efter årsskiftet bl a från innehållet på senaste ViS konferensen. 

● Ny podd publicerad från och med v.44  

 

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

 

● Programmet är klart för Skolledarforum 21-22 november, se under punkt 9. 

● Planeringen för ViS konferensen den 2-3 maj 2023, i Linköping är påbörjad. 

Frågan kring konferensgeneral tas upp, se under punkt 9. Forskningsperspektivet 

på vuxenutbildningen kommer att lyftas. Ytterligare tema behövs. Arbetsgrupp 

för mötesplatser efterfrågar inspel på fler teman från övriga styrelsen. 

● Planeringen för Almedalen 2023 är påbörjad. Vuxenutbildningens dag blir 

preliminärt fredagen den 30 juni. 

 

6.1.3. Arbetsgrupp: Kvalitet inom vuxenutbildningen 
Deltagare i arbetsgrupp: Claudiu-Gelu Deak, Joakim Bergqvist, Veronica Vasic, Jussi Koreila 

 

● ViS konferensens “runda bord samtal” är till stor del sammanställt och kommer i 

någon form presenteras för våra medlemmar. 

 

6.1.4. Arbetsgrupp Kompetensförsörjning 
Deltagare i arbetsgrupp: Jennie Sjögren, Simon Dahlgren, Per Pettersson.  

 

● Upphandlingsfrågor är viktiga för våra medlemmar. Finns idag svårigheter med 

upphandlingsmodellerna vid snabba förändringar.  

 

6.2 Påverkansarbete 

 

● Dialog förs kring en eventuell samverkan med Svenskt Näringsliv. Förslag lyfts 

om att bjuda in representanter från Svenskt Näringsliv till något kommande 

styrelsemöte. 

7. Nätverk 

 

7.1 Styrelsen bjuder in nätverken 

Inbjudna klockan 11.00-11.45 

 

7.1.1 Hans Melen, Matematiknätverket- företräddes av Linda Jarlskog 

● ViS matematiknätverk bjuder in till webbinarium 5 december. 

● Inplanerat under våren- föreläsningar om språkstörning och lärmiljö. 

● Två nya ledamöter har tillkommit i nätverket. 

● Matematiknätverket önskar en representant till arbetsgruppen för mötesplatser 

inför planeringen av ViS-konferensen i maj. 

● ViS ordförande är fortsatt kontaktperson gentemot nätverket. 

 

7.1.2 Anna Örnestad, ViSA - företräddes av Pernilla Berntsen 
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● 260 deltagare på den årliga konferensen- bra utvärderingar. 

● Ny ledamot har tillkommit i nätverket och styrelsen ombeds hjälpa till med 

ytterligare en ledamot, framför allt från privata utbildningsaktörer. 

● Nytt planerat möte i början på december- styrelsen ombeds komma in med 

eventuella punkter inför mötet och arbetet med verksamhetsplan 2023. 

● ViS ordförande är fortsatt kontaktperson gentemot nätverket. 

 

10.1.6 Eva Florin, SiV 

● Två nya ledamöter har tillkommit i nätverket 

● Webbinarie för vägledare erbjuds av nätverket 

● ViS konferensens föreläsare; Johanna Mufic, inbjuds till möte med SiV nätverket 

inför kommande forskning 

● Nätverket deltar 30 november- internationell digital konferens 

● Planerad filminspelning- Offerter tas in 

● Gällande nätverken och budget- möte bokas med Christian Thomsen för detta 

ändamål 

● ViS ordförande är fortsatt kontaktperson gentemot nätverket. 

 

8. 

Remisser och inbjudningar 

8.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela 

 

Förfrågningar om deltagande 

 

8.1.1 Remissinbjudan: Förslag till ändrade programstrukturer med anledning av ökade 

möjligheter till grundläggande behörighet. AU har beslutat att inte svara på remissen. 

 

8.1.2 Förfrågan om deltagande: Medverkan på konferens om betygshantering, 10 februari 

2023.  

Beslut: Styrelsen tar beslut att Jennie Sjögren representerar och företräder ViS. 

 

8.1.3 Remissinbjudan: Informationsskyldighet för leverantörer till Af: Sista 

inlämningsdatum 25 november.  

Beslut: Styrelsen fattar beslut att inte svara på remissen, då den inte berör komvux. 

 

8.2 Pågående remisser och samråd - uppföljning  

 

8.2.1 Inbjudan till Skolverkets digitala samråd om det nationella kvalitetssystemet den 2/12 

kl 13:00-15:30.  

Beslut: Styrelsen beslutar att Per Pettersson, Christian Thomsen, Simon Dahlgren och 

Claudiu Deak representerar och företräder ViS, 

 

8.2.2 Nätverk för RISE testmiljö Vigeo. Claudiu Deak redogör för senaste nätverksmötet.   

 

8.2.3 Skolinformationsutredningen (SOU) 2021: 04). Claudiu Deak, Michaela Zankl, Per 

Andersson, Per Pettersson och Joakim Bergquist har träffat utredningen för ett dialogmöte. 

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att utreda och lämna förslag till två 

alternativa lösningar för att långsiktigt säkerställa myndigheters, kommuners och andra 

aktörers tillgång till skolinformation. 

 

9. Information 9.1 Information och kommunikation 

9.1. Regeringens särskilde utredare Elof  Hansjons är inbjuden till ViS styrelsemöte  i 

januari. 

 

9.1.2 Ny Google Drive är i drift.  

Beslut: Christian Thomsen kontrollerar att nätverken har tillgång till Drive. 

 

9.1.3 AU har fastställt mötestider för våren, fler förslag på fysiska möten återfinns.  

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget. 
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Beslut: lunch till lunchmöte efter årsskiftet, vid fysiska möten. 

Årsmötet är preliminärt inbokat till måndag 17 april, kl.15:00. Tiden behöver dock 

stämmas av med valberedning och konsulter. 

 

9.1.4 Frågan kring konferensgeneral diskuteras.  

Beslut: Styrelsen tar beslut att Michaela Zankl och Per Pettersson delar på uppdraget. 

 

9.1.5 Programmet är klart för Skolledarforum 21-22 november.  

Beslut: Styrelsen tar beslut att medlemmar ur styrelsen kan anmäla deltagande.  

 

9.1.6 Valberedningen ser över styrelsen inför årsmötet, kontaktar samtliga ledamöter 

10. Övriga frågor 10.1 Övriga frågor  

10.1.1 Konferens i Skellefteå What if, 25-26 oktober 

Simon Dahlgren återkopplar om What if konferensen. 

 

10.1.2 Nyhetsbrev 

Nästa nyhetsbrev v 50. Deadline för underlag till kommunikatör är den 9/12. 

 

Nästa styrelsemöte 

Onsdag 7 december (heldag). Fysiskt möte. Boende bokas av Christian Thomsen, se mejl. 

11. Mötet avslutas 11.1 Ordförande avslutar mötet 

Sekreterare Veronica Vasic 

Justerare Marie Egerstad 

 


