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Nätverket Särskolan 

Närvarande: 

Petra Eriksson – Antagningskansliet Skaraborgs kommunalförbund 

Åsa Fyhr – rektor grundsärskolan Lidköping 

Lena Lidberg – rektor grund- och gymnasiesärskolan Skara 

Anders Englund – rektor grundsärskolan Vara 

Ann-Helene Kristoffersson – elevhälsochef och rektor särskolan Karlsborg 

Therese Broholm – elevhälsochef och rektor särskolan Töreboda 

Hans Engvall – rektor grundsärskolan Hjo 

Hector Strello – rektor särskolan Essunga 

Jan Callenvik – rektor gymnasiesärskolan Falköping 

Johan Östlund – rektor gymnasiesärskolan Mariestad 

Frida Svahn – rektor i grundsärskolan Tidaholm 

Ann-Sofie Lundin – rektor grundsärskolan Skövde 

Caroline Hägglund – gymnasiesärskolan Skövde 

André Essebro – tf bildningschef Vara 

Tina Hededal – chef utbildningssektorn Essunga 

Antagningsprocessen till gymnasiesärskolan: 

Genomgång av antagningsprocessen och eventuella nyheter. Slutligt besked om processen får 

nätverket på nätverksmötet den 5 februari. Presentationen läggs in i Teamsgruppen. Återkoppling till 

Petra huruvida ansvariga i kommunerna stämmer och kommentarer till Tina om informationen på 

sista sidan i presentationen. Tina återkopplar sedan till Petra.  

Teamsgruppen: 

En kort visning 

Fullföljda studier: 

Tidigare projekt – erfarenheter i gruppen 

Nytt projekt – anmälda från särskolenätverket Héctor Stréllo, Essunga kommun och Åsa Fyhr, 

Lidköpings kommun.  

Coronapandemin: 

Nuläget i verksamheterna 

Skyddsutrustning  

Chefers arbetsmiljö under pandemin 

Hur jobbar vi framåt i verksamheterna under läsåret 20/21? 
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Läsårstider – gemensam K-dag: 

Detta är i nuläget inte aktuellt.  

• Nya kursplaner på grundsärskolan. Digital möten från skolverket väntas komma.  

• Rapport från granskning av särskola finns på Skolverkets hemsida.  

Gränslandet – IM kontra gymnasiesärskola: 

Två fall:  

När vårdnadshavare skriver ut sitt barn från särskolan i samband med att barnet börjar på gymnasiet. 

När skolpersonal bedömer att IM är ett bättre alternativ än gymnasiesärskola. 

 

Erfarenhetsutbyte runt arbetssätt och möjligheter 

Eventuella punkter från grund- och gymnasiegruppen: 

Övriga frågor/aktuella frågor: 

Johan Östlund slutar nu som rektor i Mariestad men vill gärna slå ett slag för vårt samarbete med 

Göteborgs universitet och behörighet till Särskolan. Han ber rektorerna i våra respektive särskolor att 

undersöka intresset och meddela Thomas Quick. Hans Engvall tar över den kontakten.  

Diskussion till kommande möte:  

Hur frekvent används åtgärdsprogram i grund- och gymnasiesärskolan? Generella anpassningar i 

särskolan skiljer sig åt mellan grundsärskola och gymnasiesärskola.  

Assistenter i särskolan: riktad assistent eller inte riktad assistent, kräver en riktad assistent ett 

upprättande av åtgärdsprogram? 

Nästa möte: 

Vi träffas nästa gång den 5 februari 2021. Inbjudan via outlook. Huruvida mötet blir fysiskt eller 

digitalt beslutas under presidiets möte. 
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Uppdrag  

Skolchefsnätverket ger här nätverket uppdrag för följande år.  

- Skapa arenor för samverkan kring särskolans elever. 

- Utbyta erfarenheter och framgångsfaktorer. 

- Skapa kommunövergripande strukturer för en likvärdig och högkvalitativ. 

 

Uppdrag ordförande: 

Leda nätverksträffarna, skicka ut kallelse och dagordning till alla deltagande inför nätverksträffarna  

Uppdrag sekreterare: 

Ansvarar för att förteckning på de personer som ingår i nätverket skickas utbildning@skaraborg.se 

Protokoll vid nätverksträffarna skrivs av elevhälsochef som är värd för mötet. Detta skickas in till 

utbildning@skaraborg.se  

Ansvarar för att datum för nätverksträffarna skickas in till utbildning@skaraborg.se 

Uppdrag skol-och utbildningschef 

Ansvarar för att återkoppla från skol-och utbildningschefsgruppen till nätverket, samt återkoppla från 

nätverket till skol-och utbildningschefsgruppen. 
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