
Sammanträdet med Kunskapsförbundets direktion 2020-11-17 var åter helt 
digitalt och ännu en gång mycket kortare än på den tiden det fortfarande ordnades 
fysiska möten med alla i samma lokal. Det är värt en fundering varför det går undan. 
Det är inte av den anledningen att förvaltningsledningen och presidiet stod för bra 
förberedelsearbete. De har de alltid gjort. 

Ordförande berättade om ägarsamrådet 16 oktober. Protokollet ska komma endera 
dagen, efter en hel månad. Sådant dröjsmål är egentligen inte acceptabelt. Men det 
var gott att höra att samrådet med kommunalråden från Trollhättan och Vänersborg 
avlöpte enligt plan med goda resultat. Det sägs att förbundets bekymmer nu äntligen 
tycks nå fram. Vi får avvakta och på ”hemmaplan” höra efter om det verkligen är så.  

Fortfarande är introduktionsprogrammet stort, större än något nationellt 
program. Bland inskrivna 405 elever är språkintroduktionen med 167 studerande 
störst bland introduktionsprogrammets fyra grenar. Våren 2021 planeras en reform 
av förbundets plan, nu var det endast en förlängning av förra årets beslut. 

Det är lugnande att veta att i tider av allehanda oordning ser det ut som om Mål- 
och resursplanen för 2021–2023 åtminstone under år 2021 tycks bli stabil. 
Inkomster och kostnader är under kontroll, ingen akut fara för att ekonomin glider 
iväg. Det varnas för ett fortsatt ökande antal fakturor för elever som väljer friskolor, i 
nämnt ägarsamråd tycktes även kommunalråden uppfatta detta. 

Operativ chef Camilla Kauffeldt och förbundsdirektör Johan Olofsson berättade 
detaljerat om hur planeringen för undervisningen under denna andra pandemivåg 
såg ut och hur verksamheten löper. Extra beröm gavs till fackliga företrädare. Ett gott 
samarbete i krisen är värdefullt. Mycket arbete på distans så långt som möjligt, inga 
besök tillåtna. – Längre fram kommer en rapport från två doktorander från 
Högskolan Väst som studerar utfallet av studierna på distans. (En sådan rapport 
på nationell nivå kom nyss från Skolverket.) En preliminär bedömning är 
samstämmig: Vi kan inte räkna med lika goda resultat som när undervisning sker ”på 
plats”. Men visst tyder det mesta på att inslag av digital undervisning från och med 
nu alltid kommer att ske, i ungdomsskolan och i vuxenutbildningen. 

Direktionen ställde sig enhälligt bakom ett förslag att i december i samband med 
lönen visa uppskattning till personalens arbete under pandemin på vårterminen och 
nu åter under hösten. En kompensation på maximalt 5000 kronor utbetalas till 
anställda som har 100% tjänstgöringsgrad och har varit anställd under hela perioden. 
Enskilda frågor och svar ger vid handen att även anställda med kortare 
anställningstid och deltidstjänstgöring kompenseras.  

Om REAL-gymnasiet i Trollhättan gör verklighet av sin ansökan att starta tre 
högskoleförberedande program till hösten, så kommer det att finnas t ex sex skolor i 
våra två kommuner som erbjuder utbildning på det samhällsvetenskapliga 
programmet. Direktionens ordförande kommer att skicka in ett remissyttrande till en 
statlig utredning som hanterar frågor om planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning för att påtala överhängande risker med vad liknande överetablering 
medför. 

Lutz Rininsland Lutz.Rininsland@vansterpartiet.se  

Stefan Kärvling karvling@hotmail.com  


