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1. Mötet öppnas
Linda Svahn valdes till justerare.
Dagordningen godkändes.
2. Förslag på tider för vårens möten:
12 februari kl 9-12
16 april kl 13-17, kl 15-17 ev tillsammans med Tjänstemannastödet för
skola, utbildning och kompetensförsörjning.
Dessa datum fastslogs.
3. Kort lägesrapport från respektive kommun angående
coronapandemin
Samtliga kommuner bedömer att de har läget under kontroll. Organisationerna fungerade bra under våren och därför bedömer de att de
har en bra beredskap nu. Ett flertal kommuner har problem med sjukdom eller vab bland personal på skolor och förskolor men än så länge
är alla verksamheter igång. Vikten av att kommunerna har kontakt
med varandra betonas. Tjänstemannastödet för skola, utbildning och
arbetsmarknad är ett forum där förvaltningschefer och skolchefer kan
utbyta erfarenheter med varandra.
4. Aktuell information från Vuxenutbildningen,
Eva Sund, Region Örebro län:
 Resultat från Vux-marknadsföring 2018-2020:
Under hösten 2018 fanns rekryteringsmedel att rekvirera från Skolverket för att marknadsföra vuxenutbildningen. I Örebro län använde man en del av medlen till att ta fram en gemensam reklamkampanj för Yrkesvux för hela länet. Det gjordes en stor satsning
med reklam på bussar, tåg, SF bio, Youtube med flera. Nästan alla
utbildningsplatser blev fyllda efter kampanjen. Kampanjen gjordes
om under 2019 på Youtube. Under coronavåren 2020 gjordes kampanjen återigen om för att locka människor som blivit varslade eller
uppsagda att söka en yrkesvuxutbildning. Vid antagningen under
hösten så var återigen näst intill samtliga utbildningsplatser fyllda.
Statistik och siffror från kampanjerna finns i bifogade ppt.


Information om ökad tilldelning av medel för yrkesvux år 2020
och 2021:
Vad gäller Yrkesvux har vi sedan ett antal år tillbaka frisök i hela länet. Platserna har finansierats till 50% av statsbidrag och kommunerna har stått för 50% via motprestation i form av lika många utbildningsplatser. Denna motprestation har man hjälps åt med i lä-
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net. Under våren 2020 ändrades statsbidragen, på grund av coronapandemin till att vara 100%, dvs ingen motprestation behövdes.
Detta medförde att länets kommuner drog igång med nya utbildningsplatser inför hösten 2020 men också för 2021. Som det ser ut
nu kommer statsbidragen att bli 70% för 2021 och 30% blir då motprestation från kommunerna. Det medför i så fall att det som planerats för 2021 kan fullföljas.


Information om ny webb med information om vuxenutbildningsubud:
Under våren 2020 byggdes webbsidan Utbildningsakuten för att
samla information om allt som har med vuxenutbildningen att
göra. Webbadress till sidan:
https://vux.regionorebrolan.se/utbildningsakuten
Nu planerar regionen, tillsammans med länets kommuner, för en
ny permanent webbsida för vuxenutbildningen i länet. Där kommer
det att finnas information om komvux, yrkesvux, folkhögskolor, YHutbildningar med flera. Denna sida kommer att ligga under Region
Örebro läns nya webb som planeras vara färdig i slutet av januari
2021. Webbadressen kommer att vara:
https://vux.regionorebrolan.se/
Användarvänligheten har varit viktig när webbsidan har tagits fram.
Den kommer att finnas översatt till 5 språk samt teckenspråk. Tilltalet kommer att hållas kort och vara skrivet i klartext. Lanseringen av
webbsidan planeras till den 26/1 och inbjudan kommer att skickas
ut till alla ledamöter i Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning.

5. Slutredovisning av projektet Effektivare validering i Örebro län.
Eva Sund, Region Örebro län
Projekt Effektivare validering i Örebro län pågick 2018-2020.
Det var ett metodutvecklingsprojekt och hade inga deltagare.
Projektets mål:
 En regional valideringsplattform är etablerad
 Den kommunala vuxenutbildningen tillhandahåller en kvalitetssäkrad valideringsprocess.
Projektets resultat påverkades av en del problem under projekttiden.
Det visade sig vara svårt att rekrytera delprojektledare och det var
också byte av huvudprojektledare tre gånger under projektets tid.
En lärdom av projektet är att förankringen innan projekt startar är väldigt viktig. En annan lärdom är att validering är en komplex fråga som
inte är helt lätt att arbeta med. Region Örebro län jobbar vidare med
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valideringsfrågan under 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
har fått medel från socialfonden för att arbeta med valideringsfrågan.
Alla regioner är med i detta och ett nytt projekt kommer att startas under 2021 och har namnet Valideringslyftet. Målet med projektet är att
ta fram en infrastruktur för validering. Region Örebro län kommer
eventuellt också att söka 1:1-medel, statliga medel som går att äska
från Regionala tillväxtnämnden, för att starta ett eget projekt kring validering.
Eva passar också på att berätta om att filmen, som ska åskådliggöra
samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner och vilka
olika roller tjänstemän och politiker har, ska vara klar den 12 februari
2021.
6. Information om avtal om samverkan mellan Örebro kommun och övriga kommuner i länet gällande elevhälsa och skolsköterskor.
Marina Lundquist, verksamhetschef EMI, Elevhälsans medicinska insats, Örebro kommun.
Elevhälsans medicinska enhet (EME) finns i Örebro kommun och har
som uppdrag att ge service till alla kommuner i länet. Man arbetar
bland annat med:
 Att utveckla Metodboken, som är avsedd för personal inom elevhälsans medicinska insats (EMI) i Region Örebro län
 Att anordna gemensamma fortbildningsdagar och utbildningar för
skolsköterskor och skolläkare
 Att leda möten för medicinskt ledningsansvariga skolsköterskor och
för verksamhetschefer för elevhälsans medicinska insats (EMI) för
hela länet. På dessa möten pratar man utvecklingsfrågor och hittar
gemensamma strategier för att samverka. En del frågor lyfts vidare
till styrgruppen för Barn och unga där Marina ingår.
 Att leda möten för länets skolläkare för att få en samsyn i gemensamma frågor.
 Att samarbeta med Region Örebro län kring elevhälsoenkäten
ELSA, där område Välfärd och folkhälsa är behjälpliga med att sammanställa statistik.
 Att organisera arbetet med att ta emot studenter från specialistsjuksköterskeprogrammen (Barn och distrikt) som ska ut på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom EMI. EMI har två adjungerande kliniska adjunkter (AKA) som tillsammans har 20 % för uppdraget. Studenterna bereds VFU-platser i hela länet utifrån upprättat avtal mellan länets kommuner och universitetet. EME ansvar för
organiseringen kring AKA.
 Att samverka med Ungdomsmottagning, BVC med flera.
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Att delta i en grupp tillsammans med Region Örebro län och alla länets kommuner för att diskutera smittskydd, vaccinering, e-hälsa
med mera. Där jobbar man bland annat med frågan om digitalisering så att region och kommuner ska kunna läsa varandras journaler.

Örebro kommun har gått ut med ett erbjudande till alla länets kommuner och friskolor om att de kan teckna avtal för att erhålla ovanstående
tjänster från EME. Från och med 2021 har alla kommuner i länet valt
att underteckna avtalet.
I dag ser det olika ut vad gäller skolläkarresurs i länets kommuner. En
utredning har gjorts och EME arbetar vidare tillsammans med regionen
för att kunna säkerställa tillgång på skolläkare till länets kommuner.
En fråga som länge har diskuterats är blodtrycksmätningar i skolan på
barn och unga som medicinerar för ADHD. Sedan en vecka tillbaka sker
inte dessa mätningar hos elevhälsan och skolsköterskan. Ansvaret för
mätningarna ligger hos Region Örebro län och hos BUP. De kommer nu
att utveckla metoder för hur dessa mätningar ska skötas.
7. Information om rektorsbeslut om inrättandet av lärarutbildningens
regionala samverkansråd.
Ulrika Göransson, vice dekan med särskilt ansvar för Lärarutbildningen, Örebro universitet
2017 påbörjades ett arbeta att omorganisera lärarutbildningen vid
Örebro universitet. Universitetet såg att den regionala samverkan kring
lärarutbildningen kunde bli bättre då den inte bara bedrivs på universitetet utan också ute i kommunerna. Sammanlagt en termin av undervisningen är förlagd på länets skolor via VFU.
Per Blom, tidigare förvaltningschef i Karlskoga, utsågs till att göra en
utredning om former för samverkan. Han intervjuade såväl interna aktörer på Örebro universitet som externa aktörer i form av skolchefer
och representanter för Region Örebro län och gjorde en kartläggning.
Detta utmynnade i ett förslag på en regional samverkan. Förslaget gick
på remiss till bland annat Örebro universitet och till Tjänstemannastödet för skola, utbildning och kompetensförsörjning. I september 2020
togs ett rektorsbeslut om att införa Lärarutbildningens regionala samråd som ska vara ett rådgivande organ för strategiska och övergripande
frågor.
Vilka som ska delta i det regionala samverkansrådet redovisas i bifogade PP. Ulrika påpekar att sammansättningen kan komma att ändras
över tid. Rådet kommer att starta upp med ett digitalt möte i februari
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2021. Det kommer att vara två möten under våren och sedan ett möte
per termin.
Marlene Jörhag vill skicka med att diskutera möjligheten till att
studera och jobba samtidigt. Ulrika svarar att det finns några lärosäten
som gör detta redan nu och att det fungerar både bra och mindre bra.
Det är dock ingen snabb väg att utbilda lärare. På Örebro universitet
har man startat Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för de
som redan har 90 poäng i ett ämne och vill komplettera med en utbildning för att bli behörig ämneslärare. Utbildningen kommer att utökas
med fler ämnen hösten 2022. Eventuellt startar man också upp lärarutbildning med inriktning mot fritidshem 2022.
8. Information om arbetet En bättre matchning, EBM och den nya piloten kompetensförsörjning inom pedagogiska yrken.
Maria Svensson Hallberg, Regio Örebro län
Sedan 2017 finns det storregionala samarbetet i En bättre matchning –
EBM. Numera innefattar det åtta regioner som ingår och arbetet koordineras av Mälardalsrådet. Samarbetet har tre mål och syften:
 Dialog - Stärka dialog och samarbete mellan de regionalt utvecklingsansvariga och högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen.
 Kunskapsutveckling - Utveckla kunskapsunderlag utifrån det regionala utvecklingsuppdraget som bidrar till att minska bristen på
kompetens av högskoleutbildad arbetskraft både på kort och lång
sikt
 Påverkan - Höja kunskapen hos nationella beslutsfattare och intressenter om EBM-samarbetet
Under 2020 har det inom EBM startats ett pilotprojekt kopplat till
pedagogiska yrken. Bakgrunden är att det kommer att saknas behöriga lärare och förskollärare i framtiden. Detta kommer att få konsekvenser för alla annan kompetensförsörjning. Svaret på att klara
kompetensförsörjningen av lärare handlar inte om att öka antalet
platser på lärosätena. Det behövs andra lösningar. Därför har det
varit viktigt att förankra detta projekt hos lärosätena. Det är också
viktigt att arbetsgivarna och skolhuvudmännen finns med i arbetet.
Inrättandet av Lärarutbildningen regionala samverkansråd ligger
kommer därför i rätt tid. Det är viktigt att vi lär av varandra regionalt men också nationellt och där kan detta pilotprojekt vara till
hjälp. Validering blir också allt viktigare att arbeta med. Likvärdiga
metoder och arbetssätt för det behöver utvecklas.
Se mer i bifogade PP.
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9. Övriga frågor
Marlene Jörhag berättar att Örebro kommun diskuterar höjning av priset på skolkort på bussar. Ett flertal kommuner som finns representerade på dagens möte uppger att de också diskuterar frågan.
Linda Svahn efterfrågar svar från projektet Dans för hälsa. Lindesbergs
kommun har sagt ja till att delta men har sedan inte fått återkoppling.
Anita T Ladinek hanterar frågan och återkommer vid nästa möte alternativt genom ett skriftligt utskick.
10. Mötet avslutades

