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Nätverket Särskolan 

Närvarande: 

Susanne Sandgren – Fullföljda studier Skaraborgs kommunalförbund 

Camilla Lindberg – Fullföljda studier Skaraborgs kommunalförbund 

Åsa Fyhr – rektor grundsärskolan Lidköping 

Therese Broholm – elevhälsochef och rektor särskolan Töreboda 

Hans Engvall – rektor grundsärskolan Hjo 

Hector Strello – rektor särskolan Essunga 

Jan Callenvik – rektor gymnasiesärskolan Falköping 

Frida Svahn – rektor i grundsärskolan Tidaholm 

Ann-Sofie Lundin – rektor grundsärskolan Skövde 

Caroline Hägglund – gymnasiesärskolan Skövde 

Niklas Holmqvist – gymnasiesärskolan Lidköping 

Lena Lidberg – rektor grund- och gymnasiesärskolan Skara 

Ann-Helene Kristoffersson – elevhälsochef och rektor särskolan Karlsborg 

André Essebro – bildningschef Vara 

Tina Hededal – chef utbildningssektorn Essunga 

Information om Fullföljda studier: 

Som en del av arbetet med projekt Fullföljda studier Skaraborg 2.0 medverkar Susanna Sandgren och 

Camilla Lindberg vid nätverksmötet. De vill inhämta nätverkets kunskap kring pågående arbete 

kopplat till Fullföljda studier samt vilka behov och förutsättningar nätverket ser inför fortsatt 

utvecklingsarbete i samverkan. 

Länk till informationsfilmer om Fullföljda studier:  

utbildningskaraborg.se/information  

Hur jobbar vi framåt i verksamheterna? 

Efterlikna grundskolan i allt större utsträckning. Måluppfyllelse, betyg och bedömning.  

Inte lätt att hitta röda tråden till gymnasiesärskola. 

Diskussion kring inkludering för elever i särskolan.  

• Vad händer framåt, efter gymnasiesärskolan?  

o Lena Lidberg delger erfarenheter från Skaras arbete.  

o Man upplever ett glapp mellan gymnasiesärskolan och Daglig verksamhet. 

Upplevelse av en ökning av elever i grundsärskolan: 

Excelfil antal elever i grundsärskola. 
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Diskussion om integrerade elever, kultur mm.   

Eventuella punkter från grund- och gymnasiegruppen: 

Gymnasienätverket: Ärendegången vid smitta av covid-19. Nytt möte vecka 16.  

Övriga frågor/aktuella frågor: 

Namnbyte av särskolan. Tips om sammanfattningen av utredningen. Bättre möjligheter för elever att 

nå kunskapskraven. Överlämningen av utredningen finns på youtube, även den bra att använda i 

verksamheten. 

Coronapandemin- Töreboda delade sina erfarenheter av att stänga ner verksamheten på grund av 

stort  personalbortfall.  

Uppdrag vid inskrivning i särskolan, rektor – elevhälsochef. Hur ser uppdraget ut i de olika 

kommunerna eller ansvar på delegation? 

Hur förvarar ni underlaget för inskrivning särskolan, digitalt eller även fysiskt i pappersform? 

Kommande möte läsåret 2021/2022:  

17 september 2021 kl. 9-12 

19 november 2021 kl. 9-12 

11 mars 2022 kl. 9-12 

13 maj 2022 kl. 9-12 

 

 

 


