
Kunskapsförbundet Väst – Information inför sammanträdet 2021-02-23 

Arbetsbelastningen under pågående pandemin gjorde det tyvärr nödvändigt att ställa in 

KVALITETSMÄSSAN. Planeringen hade kommit långt för ett digitalt möte, men skolledningen och 

lärarna behöver fokusera på att klara löpande undervisning. 

Ordföranden har ordet – så inleds alltid direktionens möten efter uppropet. Sannolikt är 

kontakten mellan ordföranden och förvaltningsledningen intensivare under pågående pandemin. 

”Genomtänkt improvisation” är väl budskapet för stunden. 

På sammanträdets ärendelista finns högt uppe BACKSPEGELN – ledamöternas tillfälle att 

återkomma med frågor från tidigare direktionsmöten. Inte sällan händer det att ett ärende, en 

föredragning eller ett beslut i efterhand väcker tankar. Då känns det bra att ha en stående punkt 

som inbjuder till att ”höra efter” ytterligare en gång.   

Uppföljning av internkontroll lämnar information om tre vitt skilda områden:  

● Rätt lön till medarbetare – knappast en fråga för politiken 

● Diarieföring i Kunskapsförbundet – hur är dokumenten tillgängliga? 

● Interkommunala elever – var tredje elev från Trollhättan och Vänersborg studerar INTE i 

förbundets tre gymnasieskolor – inte minst en ekonomisk fråga för förbundet 

Årsredovisning 2020 – Kunskapsförbundet redovisar ett överskott på 7 531 tkr, inte minst tack 

vara ett överskott för Vuxenutbildningen med 6 563 tkr. Det blir spännande att få veta på vilket 

sätt pandemin också här spelat roll för kostnaderna och intäkterna. 

Ekonomiska läget 2021 – med facit i handen för det gångna året är det nog så viktig att ta en 

blick på nuläget och utsikterna för hela detta kalenderår. Det finns en rad faktorer som påverkar 

förbundets balans - statliga beslut och kommunernas insikt om förbundets behov bestämmer helt 

intäktssidan.  

Eleverna i grundskolornas årskurs 9 har gjort sina val inför hösten – direktionen får en preliminär 

bild av Antagningsstatistik gymnasiet 2021/2022. Betoningen ligger verkligen på ordet 

preliminärt – många elever är obehöriga vid tidpunkten för valet, antagningen görs på 

slutbetyget. När antalet sökande är oväntat lågt eller högt, anpassar skolorna sin planering. Och 

inte minst: alla elever äger rätt att fram till 1 juni göra ett omval. Det finns utomordentligt bra 

information om hela processen och även regelbundna uppdateringar av såväl sökande- som 

antagningsstatistik på sidan ”antagning.fyrbodal.se”. 

Nästa punkt på ärendelistan är Nationella jämförelser och studieresultat i 

Kunskapsförbundet Väst”. Direktionen fick redan innan årsskiftet besked om utfallet juni 

2020, men nu tillkommer statistik på riksnivå. I kommunstyrelsen i Vänersborg uppstod i januari 

en häftig diskussion om sviktande resultat på Birger Sjöberggymnasiet. Vänsterpartiets ersättare i 

direktionen, Stefan Kärvling, ställde i annat sammanhang tillrätta en del missuppfattningar. 

Rapport angående åtgärder och läge i samband med Coronapandemin är sista punkten 

innan det som alltid avslutar – Förbundsdirektören informerar. 
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