
Mötesprotokoll Nätverket för Särskola  

Datum den 21 november kl.08.30-11.30 

Lokal: Göteverummet, stadshuset Falköping 

En kort presentationsrunda (se deltagarlista) 

• Helen Eriksson från antagningskansliet deltar, vi behöver diskutera några frågor om 
antagningen för våra särskoleelever. 
Titta gärna på informationen på https://www.utbildningskaraborg.se/ och se om ni 
saknar något. 
 
Helen presenterar kort rutinerna krin antagningsprocessen för gymnasiesärskolan.  
Ansökningarna behöver säkerställas, inskrivningen av eleverna behöver påskyndas. 
Antagningsbesked skickas ut redan v22. För att möjliggöra besök på skolan. Inom 
antagningskaraborg har man uppmärksammats att allt fler elever skrivs in senare i 
särskolan. Svårt för Helen att hitta personal ute på skolan kan vara svårt i 
semestertider. Varje också kommun uppmanas att se över kontaktuppgifterna på 
gymnasiumskaraborg för vem som ansvar för ”gulingar”. En diskussion förs i gruppen 
kring hur vi skall agera om antalet platser är färre än antalet sökande. Helen kommer 
att kontakta respektive skola om det blir aktuellt. 
 

• Rutiner angående mottagande i särskolan. Ett informationsblad om mottagande har 
reviderats, åsikter om detta? 

Inga åsikter framkommer. 
 

• Olinsgymnasiet, Kristian Wejshag medverkar kl.09.00 med en presentation av deras 
skola och program. 
Kristian ger gruppen en kort presentation av Olinsgymnasiet. De utbildar elever inom 
fordon, musik, samt planerar en uppstart av Hotell och Restaurang under kommande 
år. Kristian upplever ett sökande tryck. 
Några elever av eleverna har elevassistenter. Skolan har 9 st elever inom särskolan 
idag, räknar med 16 elever inför hösten 17/18. Skolan planeras för totalt 250 elever.  
Eleverna på skolan har ett eget boende där eleverna bor mån-fre(Mån 9.20- Fre13:20). 
Har knutit upp APL platser för alla elever. 
 

• Uppföljning av elev i annan kommun, hur långt har Skara kommit med sitt arbete. 
Ingen representant från Skara med på mötet idag, återkoppling får ske på vid ett 
senare tillfälle. 
 

• Hur ser det ut på särvux? Vad erbjuder man för undervisning och i vilken omfattning. 
Ta med er information från er kommun. 

Det variera mellan kommunerna men verkar som om det går på sparlåga 
huvudsakligen undervisning i SV, Eng, Ma. Andra nätverksgrupper har uppdrag med 
att utveckla detta. 
 

• Elevprognos, har alla reviderat sina siffror? 

En revidering av siffrorna för elevunderlaget de kommande åren behöver ske. Skicka in 

elevunderlaget /siffror till Karina B via mail.´ 

 

https://www.utbildningskaraborg.se/


• Övriga frågor 

Mikael lyfter att Mariestad inte kan anordna den planerade nätverksdagen den 5 

mars. Finns det någon som kan ta över ansvaret. Tema för dagen kan vara en 

nätverksträff kring ”betyg och bedömning”. Frågan ställs också om att ev få möjlighet 

att ansluta till Lidköpings planerade dag. Gymnasiesärskolans nätverksgrupp lyfter 

frågan återkoppling kommer att ske vid nästa mötestillfälle. 

 

Följande dagar mötesdatum nätverksgruppen nästa termin 18/19 i Falköping  

16 Jan 2018 kl 8:30-11:30 

16 April 2018 kl 8:30-11:30 

 

Mikael F byter tjänst kommer att lämna nätverksgruppen, ersättare som representant 

från gymnasiet till platsen i presidiet blir Jan C 

 

Lidköping ser över om möjlighet att starta upp Samhällprog på gysär. 

Karina tar med sig frågan att starta Bild och form tillbaka till skolchefsgruppen. 

 

 

Närvarande på mötet 

Ann-Helen Kristoffersson Barn och elevhälsochef Karlsborg 

Nina Kindbom Rektor Tidaholm 

Anders Englund Rektor Vara 

Helen Andersson Specialpedagog Skövde 

Christina Ljungberg Rektor Skövde 

Mikael Fransson Rektor Mariestad 

Helen Eriksson Antagningskansliet Skövde 

Therése Norenbom Speciallärare Hjo 

Niklas Holmqvist Rektor Lidköping 

Åsa Fyhr Rektor Lidköping 

Jan Callenvik Rektor Falköping 

Karina Bronell Skolchef Falköping 

  



Maillista 

Ann-Helen Kristoffersson  Ann-Helen.Kristoffersson@karlsborg.se 

Nina Kindbom  Nina.Kindbom@tidaholm.se 

Anders Englund  Anders.Englund@tidaholm.se 

Helen Andersson  Helen.Andersson@skovde.se 

Christina Ljungberg  Christina.Ljungberg@skovde.se 

Mikael Fransson  Mikael.Fransson@mariestad.se 

Helen Eriksson  Helen.eriksson@skaraborg.se 

Therése Norenbom  Therese.Norenbom@hjo.se 

Niklas Holmqvist Niklas.holmqvist@lidkoping.se 

Åsa Fyhr   Åsa.fyhr@lidköping.se 

Jan Callenvik   Jan.Callenvik@edu.falkoping.se 

Karina Bronell  Karina.Bronell@edu.falkoping.se 
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