Ett sammanträde med mycket information – rapport från Kunskapsförbundet
Kunskapsförbundets septembersammanträde 15 september ordnades åter digitalt. Ingen
ledamot eller ersättare hindrades från deltagande, något som förhoppningsvis Vänersborgs
kommun kan dra lärdom av.
I protokollet kommer det att noteras att direktionens beslut i samtliga ärenden blev ”att
notera informationen”. Ingen dramatik således, men nog så värdefull information.
Ordförande Maud Bengtsson inledde med att berätta att inget särskilt har hänt under
sommaren och att något ägarsamråd inte har ägt rum. Hon avrundade en kort rapport
kring Mats Anderssons överklagan av junimötet till förvaltningsrätten med att citera
Gustaf Fröding: ”Strunt är strunt och snus är snus om ock i gyllene dosor men rosor i ett
sprucket krus är ändå alltid rosor.”
Förbundsdirektören berättade om alla förberedelser inför höstens skolstart. En rad
alternativ övervägdes, det gällde transport till skolorna (Västtrafiks restriktioner), distans i
klassrummet och i lokalerna i stort, trängsel i skolmatsal, ändringar i schemaläggning. Om
distansundervisning åter skulle behöva bli aktuellt, så är förbundet förberett. De extra
kostnaderna under våren för alla anpassningar till coronan balanseras delvis mot en del
besparingar. Uppskattningsvis kan det dock bli extra kostnader på en halv miljon.
Vuxenutbildningen sker i höst i större utsträckning på distans. Det gäller framförallt
kurser där denna undervisningsform har fungerat redan tidigare med goda resultat.
Budgetuppföljningen var ytterst preliminär, i oktober får vi bättre siffror. Många plus och
många minus pga coronan tyder just nu på ett positivt resultat med 12,7 mkr. Extra statliga
tillägg under 2020 påverkar, men alla ekonomer varnar för tuffa balansgångar 2021.
”Tendenser i elevernas kunskapsresultat” berättade vi om inför mötet. I januari på
Kunskapsstämman belyses frågorna än bättre.
I våras lämnade 699 elever i åk 3 förbundets tre gymnasieskolor, i augusti började 739
elever. Elevantalet har således ökat med 40.
En viktig målsättning för förbundet är att elevernas förstahandsval tillgodoses vid
antagningen till årskurs 1. Varken på Birger Sjöberg eller Magnus Åberg finns reserver,
mycket bra. Ett fåtal är kvar på reservlistan på Nils Ericson. Det gäller sökande till
industriprogrammet som inte kunde få en plats på önskad utbildning.
Förbundet får bidrag från kommunerna för alla ungdomar bosatta i Trollhättan eller
Vänersborg och som är 16, 17 eller 18 år. Årskurs 1 elever är i regel 16 år, alltså födda 2004.
Förbundet tar dock emot 186 elever i årskursen som är överåriga. Ett samtalsämne på
nästa ägarsamråd.
På området skollokaler ser vi ett behov av tillfälliga lokaler för vuxenutbildningen i
Vänersborg. Vänerparkens samtliga våningsplan är utnyttjade.
Det förekom inga stridsfrågor eller partiskiljande åsikter på sammanträdet.
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