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Nätverket Särskolan 

Närvarande/Presentationsrunda: 

Susanne Sandgren – Fullföljda studier Skaraborgs kommunalförbund 

Camilla Lindberg – Fullföljda studier Skaraborgs kommunalförbund 

Petra Eriksson- Antagningen Skaraborgs kommunalförbund 

Åsa Fyhr – rektor grundsärskolan Lidköping 

Therese Broholm – elevhälsochef och rektor särskolan Töreboda 

Hans Engvall – rektor grundsärskolan Hjo 

Anna Benedetto – rektor särskolan Essunga 

Jan Callenvik – rektor gymnasiesärskolan Falköping 

Frida Svahn – rektor grundsärskolan Tidaholm 

Caroline Hägglund – gymnasiesärskolan Skövde 

Ann-Helene Kristoffersson – elevhälsochef och rektor särskolan Karlsborg 

Cathrin Evertsson Andersson – rektor grundsärskolan, Skövde 

Håkan Persson- rektor särskolan, Mariestad 

Susanne Sandén – rektor träningsskolan, Skövde 

André Essebro – bildningschef Vara 

Tina Hededal – chef utbildningssektorn Essunga 

Återkoppling och fördjupning från projektet Kraftsamling fullföljda studier:  

Nätverket ser behov av dessa utvecklingsområden som centrala att arbeta med: 

Bemötande/relationer, Studiemotivation/Motivation, Koll och uppföljning, Samverkan, Språk/Kultur 

Aktuell presentation ligger i teamet.  

 

Uppdragsbeskrivning för nätverket särskolan:  

Dokumentet finns i teamet.  

Upplevelse av en ökning av elever i grundsärskolan: 

Vi följer statistiken över tid.  

Påminner om att fylla i Excelfilen, antal elever i grundsärskola, från föregående läsår. Uppdaterade 

excelfil för innevarande läsår kommer.  

Eventuella punkter från grundsärskole- och gymnasiesärskolegrupperna för rektorer:  

• Vem är sammankallande för de olika grupperna? 

o Gymnasienätverket: Caroline Hägglund 

o Grundsärskolenätverket:  Åsa Fyhr 

 

 

• Finns det ett önskemål om ett omtag för grundsärskolenätverket för rektorer? 
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o Ja 

 

• Datum för grundsärskolenätverkets första träff: Vi bokar en digital träff fredagen den 12/11 

kl. 13.00. 

Övriga frågor/aktuella frågor: 

• Rapport från antagningen:  

Årets antagningsstatistik är klar.   

Återkoppling från årets antagningsomgång – e-signeringen fungerade inte tillfredsställande 

och tas därför bort. Återgång till tidigare rutin, fysisk blankett. Meddela Petra vem som är 

ansvarig för yttrandebeslut i respektive kommun.   

 

• Protokollen – var ligger de? Utbildning Skaraborg, Teamsgruppen, kalenderinbjudan.  

 

• Coronapandemin – visir och munskydd för personal i särskolan. Vi inväntar fördjupat svar 

från smittskydd. Nuvarande underlag läggs i teamet.  

 

• Trycka på för att personal i särskolan får en ev tredje vaccindos samtidigt när personal inom 

vården får sin. 

 

• Viljeriktning personal i särskolan - pedagoger eller assistenter?   

Nästkommande mötestillfälle – var och hur träffas vi? Fysiskt/digitalt? Vi bokar fysiskt, men har 

beredskap för att mötas digitalt. Mötet är i Falköping med start kl. 09.30, vi börjar med kaffe. 

Utvecklingsfrågor – gemensam digital föreläsning? Stort intresse finns. Vi hoppas få hjälp av projektet 

Kraftsamling fullföljda studier.  

Kommande möte läsåret 2021/2022:  

19 november 2021 kl. 9-12 

11 mars 2022 kl. 9-12 

13 maj 2022 kl. 9-12 

 

 

 


