
Protokoll - Nätverksmöte Särskola 1800416 

Plats: Stadshuset Falköping, Falköpingssalen 

Tid: Kl.08.30-11.30 

Närvarande:  

Karina Bronell – ordförande, Falköping (skolchef) Anders Englund, Vara (rektor) 

Jan Callenvik, Falköping (rektor) Helehn Andersson, Skövde (specialpedagog) 

Ann-Helene Kristoffersson, Karlsborg (barn- och 
elevhälsochef) 

Ann-Sofie Lundin, Skövde (rektor) 

Susanne Appelberg, Hjo (bitr. rektor) Lena Lidberg, Skara (rektor) 

Hans Engvall, Hjo (rektor) Åsa Fyhr, Lidköping  - sekreterare idag (rektor) 

Johan Östlund, Mariestad (rektor)  

Niklas Holmqvist, Lidköping (rektor)  

 

Punkter: 

• Presentationsrunda 

 

• Föregående mötes minnesanteckningar läggs till handlingarna. 

 

• Uppföljning av elev i annan kommun, hur långt har Skara kommit med sitt arbete? 

Skara har gjort en ny mottagandeplan samt gjort ett stort arbete med att följa upp alla elever 

både i kommunen och de elever som studerar i andra kommuner. Lena visar Skaras nya 

mottagandeplan. 

 

• Ny timplan 18/19. Hur går arbetet i respektive kommun? Vilka hinder har man stött på? 

Vi diskuterar de nya stadieindelad timplanerna för grundsärskolan. Förslaget finner ni här: 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fw

pubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3933.pdf%3Fk%3D3933 

 

Se särskilt sidan 10 samt observera ändringarna i antal timmar i några ämnen som ändras 

inför 2019. 

 

• Nätverksdag i höst, datum och innehåll 

Förra gången var vi i Lidköping. Nästa gång i Falköping 

 

Datum:  

Tid: 15.30-18.30 

Enbart lärare bjuds in denna gång. 

Tema: Digitalisering 

Fyra grupper: Träningsskola, grundsärskola, nationellt program och individuellt program. 

 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3933.pdf%3Fk%3D3933
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3933.pdf%3Fk%3D3933
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3933.pdf%3Fk%3D3933


Alla kommuner inventerar hemma och tillfrågar lämpliga pedagoger som kan leda en 

workshop. Anmälan av pedagog till Jan Callenvik och Karina Bronell 

karina.bronell@falkoping.se jan.callenvik@edu.falkoping.se 

 

 

• Övrigt, anmäl gärna punkter som är angelägna att ta upp. 

Dokumentationssystem:  

Många i gruppen använder PMO, men det är lite olika om rektorer och/eller elevhälsan har 

tillgång till det. 

 

Uppföljning av elever i andra kommuner: 

Skövde berättar om en nyinrättad tjänst som arbetar med uppföljning. Alla får i uppdrag att 

inför nästa möte ta reda på hur man följer upp elever i andra kommuner. 

 

Skövde berättar om individuella programmet (autism). 

 

Kort diskussion om bemanning. Exempelvis svårigheter med mycket stora (och starka) 

utåtagerande elever. 

 

Kort diskussion om hur det är i våra kommuner med elever som väntar på utredningar. Köer 

etc. Skolan ska inte syssla med vård…  

 

Fråga om extraår i årskurs nio lyfts.  

 

Rekryteringsfrågan inom en kommun. 

 

• Punkter som är angelägna att tala om i vårt nätverk framöver: 

Mottagande och att säkerställa rutiner. 

Säkerställande av innehållet i de fyra utredningarna inför mottagande i särskola. 

Digitalisering. 

Spontana frågor som man har för stunden. 

Hur jobbar vi med nyanlända elever i särskolan? 

Hur arbetar vi med individintegrerade elever som behöver gå i särskolan, men där eleven 

(och föräldrarna) inte vill. 

Uppföljning elever andra kommuner. 

Omvänt integrerade elever. 

Rekrytering och svårigheter med det. 

 

• Datum för hösten i detta nätverk 

7/9 8.30-11.30, 9/11 8.30-11.30. Falköping. 

 

mailto:karina.bronell@falkoping.se
mailto:jan.callenvik@edu.falkoping.se

