
Nästa vecka tisdag, 15 september, sammanträder direktionen för Kunskapsförbundet 
Väst första gången efter sommarpausen. På samma sätt som i juni är det digitalt 
möte, endast presidiet och förbundsdirektören och sekreteraren befinner sig på plats 
i Vänerparken. Samtliga ledamöter och ersättare i övrigt deltar digitalt från platsen 
var och en väljer själv.  

Vänsterpartiet Vänersborg har ledamoten Lutz Rininsland och ersättaren Stefan 
Kärvling, Vänsterpartiet Trollhättan företräds av ledamoten Lina Fryk Granat. 

Som alltid är utskickade handlingar inför sammanträdet inte lika omfångsrika som 
man är van vid från andra nämnder. Men det kan ses som en fördel av den som är 
van vid att läsa in sig på alla underlag. I andra nämnder händer det nämligen att 
exakt samma föredragning sker av allt som redan varit utskickat. Sedan inbjuder 
knapphändiga underlag också på gyllene tillfälle att komma med egna tankar: Vad är 
det jag förväntar skall vara poängen med detta ärende? 

Hur som helst, du finner länken till utskicket intill länken till denna rapport på 
partiföreningens hemsida. 

Coronapandemin påverkar fortfarande all verksamhet – hur går det för 
undervisningen, för eleverna och för vår personal? 

Budgetuppföljningen för första halvåret 2020 kommer att visa om pandemin också 
har påverkat förbundet, har vi haft extra kostnader med digital undervisning, högre 
frånvaro, andra utgifter utöver det vanliga? 

För ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen lämnas en preliminär rapport för 
läsåret 2019/2020 resp vårterminen 2020. Det vore verkligen skönt att höra att det 
har skett ytterligare förbättringar av de studerandes resultat och om trenden 
fortsätter åt rätt håll. Det görs stora insatser som förhoppningsvis kommer fram i 
statistiken. (Troligen kommer det att föras en diskussion om vad förändringar på det 
nationella planet för med sig för oss. Först förklarade kammarrätten att elevernas 
betygsstatistik inte skall vara offentlig, det är friskolornas affärshemlighet. Sedan 
följde Skolverket efter och gjorde klart att som konsekvens ska ingen statistik längre 
publiceras.) 

Direktionen får också en beskrivning av läget för förbundets skollokaler. Magnus 
Åberg i Trollhättan byggs om, det improviseras en hel del med tillfälliga 
omflyttningar. Vuxenutbildningen fortsätter att växa, utbildningsbehovet för 
arbetslösa ungdomar och vuxna är stort. 

Det är alltid med viss förväntan att höra hur fördelningen av nya elever har lyckats. 
Klasserna skall ju vara lagom stora. Inte för stora för att undervisningen skall 
fungera, inte för små för då blir det problem med budgeten.  

Till nästa läsår, alltså med start hösten 2021, planeras det att öppna för inriktningen 
Bild på det Estetiska programmet. Vänsterpartiet har tidigare velat se också 
inriktningen Dans, men vi får fortsätta visa tålamod. Sedan tillkommer 
Naturbruksutbildningen med inriktning ”Häst”, det blir spännande att se hur denna 
satsning går hem hos elever och deras föräldrar.  



Som sagt, denna gång åter helt digitalt för oss. Här går det, i fullmäktige, styrelsen 
och nämnderna i Vänersborg går det inte. Så märkligt! 


