
 
NATVERKET FOR KOMMUNALA LARCENTRA

Protokoll fört vid Nitus styrelsemöte via Zoom
Dag och datum: Fredag 27 januari 2023

Tid: 9.00-12.00

Närvarande: Frånvarande: -

Lars-Uno Åkesson, Värnamo Birgitta Torgrimson, Örnsköldsvik

Maria Ahlstedt, Vetlanda Ida Lindh, Skellefteå
Jerry Engström, Västervik
Linda Ungsäter, Hultsfred

Loredana Gorea, Örnsköldsvik
Joachim Kahlert, Norrtälje
Martine Prinselaar, Nynäshamn

Mattias Nordqvist, Vimmerby

Annika Lill, Härnösand

1. Föregående protokoll från 2022-12-16
Lars-Uno gick genom förgående protokoll.

2. Val av sekreterare

Loredana Gorea valdes till sekreterare.

3. Val av justerare
Till justerare för dagens protokoll föreslogs och valdes Joachim Kahlert.

4. Beséket hos Fredrik Malm (L)

Maria Ahlstedt och Lars-Uno Åkesson berättade om träffen med Fredrik Malm.

Detta Agenda och bildspel användes under träffen. Planeras att användas igen på träffen den 9 feb.
Att vara 3 olika Lärcentra på detta möte har gett Fredrik en bra bild över hur Lärcentra kan ser ut i
landet. Träffen upplevdes positiv och Fredrik visade intresse för Lärcentra och vill gärna ha
återkoppling framöver från oss.
Han föreslog att Nitus kan hålla ett seminarium i riskdagen och att bjuda in fler aktörer.
Jerry Engström föreslog börja med att bjuda på en matig lunchmacka före seminariet.
För att möjliggöra detta seminarium behöver Nitus ha en person från utskottet som kan hjälpa att boka
lokaler, listor, mm.
Fredrik Malm skickar förslag att ha detta seminarium tisdag, onsdag eller torsdag. Vi siktar på att hålla
seminariet efter sommaren.

4. Actionplan

5. Återkoppling från KTH.

Lars-Uno Åkesson informerade att efter att vi har skickat ut nyhetsbrevet i december fick KTH
intresse från 13 kommuner som vill vara med i deras pilotprojekt.



6. Kassören har ordet

Jerry Engström informerar läge.
Efter bokslutet kommer det att beställas ryggsäckar med Nitus logga för att ge som giveaway
på årsstämma, osv.

Jerry Engström informerar att 10 kommuner har inte betalat sin faktura och troligtvis vi kan
tappa mellan 3-5 kommuner.
Viktig med rättfaktureringsadress: Nitus, C/O Campus Västervik, 593 80 Västervik.

7. Erfarenhetsseminarium VT 2023

Annika Lill har inte planerat erfarenhetsseminarium för våren för att Hudiksvall behövde ha
mer tid på sig. Hon kommer att kontakta igen Hudiksvall och återkommer med datum.

8. Diskussion kring interaktiv broschyr mm. JS Sverige var med 16 dec för diskussion kring
Interaktiv broschyr.
Styrelsen valde att inte gå vidare med broschyren.
Lars-Uno kommer meddela Patrik att vi i dagsläget inte är intresserade av att fortsätta med den.

9. Mitt Nitus lärcenter Instagramkonto tidsplan.

Styrelsen beslutate att denna punkt ska vara stående i agenda för att kunna hjälpas åt att komma ihåg
ansvarsveckor.

Maria Ahlstedt kommer att ta över Mattias Nordqvist ansvarsveckor för Instagramkonto när han

slutar.

10. Styrelsemötet i Stockholm 9-10 feb på Clarion Hotel Stockholm, Södermalm. (T-banan från
centralen, stig av vid Skanstull)
Endast svar från Camilla Hansén (Mp) och Mattias Bengtsson (kd) kan vara med 9/2 kl. 14.00-
15.00

Maria Ahlstedt informerar om planeringen kring styrelsemöte. Det är Sst som kommer att vara pa plats
och Annika Lill, Loredana Gorea och Mattias Nordqvist är på länk.

Den 9/2 startar med lunch och därefter styrelsemöte. Middag är bokat på Il Tempo för 6 st från kl 19.
Den 10/2 frukost, möte 8—-12 och avslutas med lunch.

Lars-Uno Åkesson förbereder agenda och ändra bildspelet.

Kvalitetsenkäten kommer att tas upp under styrelsemötet den 9—10 feb.

11. Almedalen 2023 27 juni-1 juli.

Jerry Engström har kollat upp att boka en plats men det är väldigt dyrt. Det finns möjlighet att
samverka med Nya Vägar och då kanske det inte kostar oss så mycket.
När Maria och Lars-Uno träffade Fredrik Malm, föreslog han att Nitus håller ett seminarium på
Almedalen.

Jerry Engström berättar att det finns boende 12 min promenad från Almedalen.
Styrelsen planerar för att ha seminarium 28-30 juni för att nå till fler.
Jerry Engström kolla budget för Almedalen. Maria Ahlstedt, Lars-Uno Åkesson och Jerry Engström
kommer att representera Nitus på Almedalen.

12. Vårstämman i Nyköping.
Lars-Uno kontaktar Sara för att informera att Annika Lill och Jerry Engström finns som arbetsgrupp

och hon kan bjuda dem till möte för att bolla funderingar.
Styrelsen uppmanar att ta med sig exempelvis yrkesvägledare eller utbildning samordnare på
Årsstämma.

13. Nitus Zoom-konto.

Alla föreslog att säga upp Zoom-kontot.



14. Kansliet informerar
Loredana Gorea informerar om att samtliga Larcentra bér uppdatera sina kontaktlistor hos kansliet.
Styrelsen föreslog att uppdaterade kontaktlistor ska vara en rubrik i kommande nyhetsbrev och om
kansliet kan ringa upp det som saknas.

15. Laget runt
Hultsfred - Linda Ungsäter - planering och dimensionering i kommun och regionen. Yh samverkan
med Nova i höst. Ny hemsidan. Ny mässa i höst.
Härnösand - Annika Lill - omorganisering. Fått nya Yh utbildningar. VR studio — tillsammans med
ett företag har byggt in ett vårdboende och nu testas det. https://omtanke.today/vr-besok-pa-nytt-
vardboende-innan-det-ar-byggt-32382 1/nyhet.html
Vetlanda - Maria Ahlstedt - Marknadsföring för utbildning som startar i höst. Utbildningen är på 7594
och få en anställning pa 50 %.
Värnamo - Lars-Uno Åkesson — Fått 3 Yh utbildningar -java, 3d tekniker och stödpedagog. Jobbar
ihop med Hr kring strategisk kompetensutveckling.
Västervik - Jerry Engström - Många forskningsprojekt (Kamprad pengar). Kolla på en strategi kring
Yh. Under våren kommer presentera Nya Vägar 7.0 och en ny hemsida för Campus Västervik.
Vimmerby- Mattias Nordqvist — Fått 2 nya yh utbildningar i höst. Jobba med interna
kompetensutbildningar. Verktyg -kompetens kollen. Campus och Lärcentrum är i samma hus och
planera samverka mer och vara mer effektiv.
Norrtälje - Joachim Kahlert - samarbete med Linköping. Ny politisk majoritet och det är utmaning att
förklara till politikerna varför vi har studenter från andra kommuner på Lärcentrum.
Nynäshamn - Martine Prinselaar- statsbidrag att fortsätta med Värnamo kring hybrid,
Fått beviljat 2 Yh utbildningar. Processkartläggning som kan synliggöra varför vi gör vad vi gör och
underlätta vardagen.

16. Övriga frågor
Vägledningsgruppen- Mattias Nordqvist slutar sista februari.
Det är 6 st som är i vägledning gruppen. De funderar på att skapa en kunskapsbank på hemsidan.
Mattias Nordqvist undrar också om vi kan ha någon annan som kan ta hans roll som sammankallande
till möte efter honom. Den 7 feb kl 10:30-12 är nästa möte och Linda Ungsäter funderar om hon kliver
in i Mattias Nordqvist roll.
Jerry Engström tipsa om en app för att driva ett café https://ha
Skatteverket.
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Sekreterare Justeras

Loredana Gorea Joachim Kahlert

Ordforande

 

  

Lars-Uno Akesson


