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Protokoll Nätverket Särskolan 25/11-22 kl. 9-12 (möte via Teams) 

Närvarande/Presentationsrunda/Kontaktperson och e-postadress: 

Jan Callenvik – gymnasiesärskolan Falköping jan.callenvik@falkoping.se 

Åsa Fyhr – grundsärskolan Lidköping asa.fyhr@edu.lidkoping.se 

Henrik Gullberg – grund- och gymnasiesärskolan Mariestad henrik.gullberg@mariestad.se 

Caroline Hägglund - gymnasiesärskolan Skövde caroline.hagglund@skovde.se 

Lena Lidberg – grundsärskolan Skara lena.lidberg@edu.skara.se 

Niklas Holmkvist – gymnasiesärskolan Lidköping niklas.holmqvist@edu.lidkoping.se 

Peter Johansson - grundsärskolan Tibro peter.johansson@tibro.se 

Anders Englund – grundsärskolan Vara anders.englund@edu.vara.se 

Frida Svahn – grundsärskolan Tidaholm frida.svahn@tidaholm.se 

Petra Eriksson – Antagningskansliet, Skaraborgs kommunalförbund petra.eriksson@skaraborg.se 

Tina Hededal – skolchef Essunga tina.hededalljungsberg@essunga.se 

 

Mötet leds idag av Jan och protokoll skrivs av Åsa. 

 

Föregående protokoll:  

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 

 

Övriga frågor/aktuella frågor: 

Övergång till gymnasieskolan. Hur avgörs det om man klarar nationellt program eller ej? 

Svårt med eleverna i gränstrakterna. Kan klara karaktärsämnena, men inte de teoretiska… Niklas H 

bjuder in sin speciallärare tio minuter nästa möte då de har grottat ner sig lite i dessa frågor. Caroline 

H presenterar dokument som arbetats fram i Skövde runt dessa frågor vid kommande möte. 

Nätverket konstaterar att oerhörd flexibilitet åt alla håll är viktigt för att eleverna ska kunna få så 

individanpassad utbildning som möjligt!  
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Ekonomi – Finns statistik på resurstilldelning till särskolor? 

Kolada (https://www.kolada.se/ )har god statistik, men det är också givande att reflektera 

organisation tillsammans. Frågan tas upp i respektive nätverk.  

EHT – nätverk? 

Finns intresse för elevhälsoteam att samverka på samma vis som vi? Lidköping lyfter frågan då den 

väckts inom EHT grundsärskolan. 

Grundsär- och gymnasiesärnätverket tar frågan vidare då vi tror att det är bäst att sammanhanget 

inte blir för stort och att det kan finnas vinster i att skolformerna har utbyte av varandra här. Alla är 

intresserade om enskild verksamhet spontant bjuder in till digital träff innan nästa nätverksträff i 

grund- eller gymnasiesärnätverket. 

 

Eventuella punkter från grundsärskole- och gymnasiesärskolegrupperna för rektorer:  

Grundsärskolenätverket:  

Åsa gick igenom senaste protokollet. Finns också i teamet. 

Träffar under vt-23 för grundsärnätverket:  

27/1-23 kl. 09.30 – 12.00 Baggeboskolan i Tibro  

14/4-23 kl. 09.30 -12.00 Vindängen i Falköping 

 

Gymnasiesärskolenätverket: 

Har inte träffats det senaste, men kommer planera in träffar under våren. 

 

Hur påverkar ändringarna i kursplanerna? 

Övergångar  

Vad händer sen? SYV Skövde har följt upp och kan dela med sig ”spaning” vid något kommande 

möte. 

Tips! SPSM – kurs ”Mottagande i grund- och gymnasiesärskola”. Kursen pågår nu (men kanske 

kommer igen?) och ett moment i kursen heter just ”Framtida möjligheter och konsekvenser av 

mottagande”, men trots namnet berörs det inte särskilt mycket. 

Nätverket uttrycker intresse för att veta mer om frågan. 

 

 

 

https://www.kolada.se/
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Administration och hantering runt utåtagerande elever: 

Vi är överens om att det är svårt. Varje situation är unik. Riskanalys och handlingsplan. 

Caroline delar med sig till nätverket: Tips! Utbildning  - Studio 3 - 

https://lara.se/utbildningar/lagaffektivt-bemotande/studio-3-bemot-utmanande-beteende-

lagaffektivt/?gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsdUHQR8YOlG0DWfQwluAnKjkxVNdM-

wsHiwGQQ4iZdxoA98MvSo9kRoCop4QAvD_BwE 

Handledning.  

Individuella handlingsplaner.  

Återhämtning.  

Rätt personal.  

Vidare diskuteras och tipsas om att SPSM har utbildningar. Viktigt att kartlägga bakgrunden till 

elevens mående/agerande. Ross Greene – finns bl.a. på YouTube. 

Diskussion kring att fler (vuxna) ibland blir sämre… 

Vi konstaterar också att vi har olika namn på våra ”elevhjälpare” i grundsärskolan. De kallas 

elevassistenter, elevstödjare, pedagogiska resurser eller annat. 

 

Elever som läser enligt dubbla kursplaner:  

Kombinationer inte ovanliga och något vi vill hålla högt för att eleverna ska nå så långt som möjligt. 

 

Matsituation för elever inskrivna i särskolan: 

Vi delar med oss av hur vi organiserar runt matsituationen. Exempel ges på ”visitkort” som kan delas 

ut i situationer till den som kanske blir ”drabbad” för möjlighet att efteråt ta kontakt med lämplig 

person inom särskolan. Detta för att det i stunden inte alltid är lätt för personal att ta hand om både 

en kanske upprörd elev och en ”drabbad” förbipasserande. 

Information och frågor från Antagningskansliet: 

Petra Eriksson har ordet. Hon presenterar Skaraborgs kommunalförbund samt går igenom 

antagningsprocessen till gymnasiesärskolan. Hon lägger presentationen på vårt Team om man vill 

titta igenom den igen. 
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Excelfil – elevunderlag 

Alla fyller i under december månad. 

Organisation hela skoldagen – anställningsavtal lärare och elevassistenter: 

Vi delar med oss av tankar kring ovanstående. Utmaning att ha uppehållsanställda i grundsärskolan. I 

gymnasiesärskolan är det tvärt om. 

Nästa möte: 10/3-23 Var träffas vi? 

Nätverket är nyfikna på att ses i Hjo och vill gärna att Tina undersöker om det är möjligt. 

  
 


