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Ärendelistan är förhållandevis kort, inga beslut behöver vålla strid. 

Ordföranden informerar – presidiet träffade nyss kommunalråden från 
Trollhättan och Vänersborg i ägarsamrådet. Uppenbarligen har det kommit kritiska 
invändningar mot direktionens beslut i november att ge personalen en julbonus på 
5000 SEK för sina insatser ”utöver det vanliga”. Företrädare för Vänsterpartiet 
Vänersborg står bakom beslutet, det var väl övervägt. Det var ett beslut som ville 
förmedla full uppskattning för insatsen under pandemins inverkan. 

Rapport angående åtgärder och läge i samband med Coronapandemin – 
nu vet vi att förbundsledningens beslut att undervisa gymnasieeleverna endast på 
distans vecka 50 och 51 kom någon dag innan Folkhälsomyndigheten kom till samma 
slutsats om vad som behöver göras. Således ingen undervisning i klassrummen nu, 
tidigast igen 8 januari 2021. 

Den medicinska delen av elevhälsan kommer att få en Operativ chef – 
direktionens beslut täcker en formell lucka i ledningssystemet. Det handlar om att ge 
tjänsten rätt namn. 

IT-organisationen i Kunskapsförbundet Väst – förändringstempot är högt, 
digitaliseringen under 2020 har fått stort utrymme. Men tiden för allehanda 
improvisationer med diverse egenkonstruerade IT-hjälpmedel och program tillhör 
det förflutna, nu när alla och allt måste ”passa ihop” i digitaliseringen, behövs det 
ordning. Direktionen får en föredragning om det som är och hur vi går vidare. 

Ny organisation för vuxenutbildningen – information om vad som är på gång. 
Ständiga förändringar, ständigt nya krav och förväntningar, anpassning till 
arbetsmarknadens upp- och nedgångar, statsbidragens löftesrika tillskott med 
”nyheter” som avlöser varandra, ledning och personal som är vana vid att hösten är 
olik våren, det som gällde igår gäller inte nu, det som ska gälla i morgon får vi tids 
nog höra i sista ögonblick. 

Innan den avslutande punkten Förbundsdirektören informerar hinner vi med 
en föredragning till. Fast den som gör sin hemläxa rätt kan luta sig tillbaka, lyssna, 
reflektera och ställa kompletterande frågor. För som alltid, viktiga underlag skickas 
ut i förväg: Omvärldsanalysen berättar om processer ”utanför” skolhusens väggar, 
alla beslut i tunga frågor på nationell och regional nivå som det inte finns givna svar 
på. [Vi lägger en länk till underlaget – fritt fram att studera vad direktionen skall 
fundera över på tisdag.] 
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