
Minnesanteckningar Nätverk särskola Skaraborg 2016-11-17 

Deltagare: Karina Bronell (Falköping), Anna Malmeling Marklund (Hjo) Helen Eriksson 

(Kommunförbundet), Mikael Fransson (Mariestad), Jan Callenvik (Falköping), Ewa Öberg (Mariestad), 

Therese Norenbom, (Töreboda), Kicki Lekberg (Skövde), Åsa Fyhr (Lidköping), 

Punkter 

 Karina önskar oss välkomna! 

 Vi enas om att tiden för våra möten är kl 09.00-11.30  

 Föregående mötesanteckningar lades till handlingarna 

 Helen Eriksson från antagningskansliet helen.eriksson@skaraborg.se medverkar angående 

ansökningsprocessen till gysär.   

- Helen måste få in alla (nu kända) namn på elever som ska söka gysär 2017 från SYV-

gruppen, senast sista nov.  

- Webvalet öppnar 9 jan 2017.  

- Eleverna har sedan tid till 1 feb innan ansökningarna ska vara inne. Se även datum i 

”Gymnasiesärskolans programkatalog” och på hemsida: www.utbildningskaraborg.se  

- där ligger även minnesanteckningar från våra möten 

- Helen behöver en aktuell lista över vem som ansvarar i respektive kommun för 

målgruppstillhörigheten? Uppdatera kontaktpersoner, lista bifogas dessa anteckningar 

och kollas i resp kommun och sändes till Helen. Kontaktpersonen gäller för blanketten 

och krysset för både yttrande om målgruppstillhörighet samt kryss om möjlighet att gå 

nationellt program eller ej.   

- Särskoleelever har ej omvalsperiod – de får sina antagningsbesked i v 22 (maj-juni) De 

kan dock ändra program efteråt, men då på pappersblankett, som finns under 

”blanketter” på hemsidan. 

 Karina hör av sig till skolchefer i de kommuner som inte har haft representation på våra 

möten samt där informationsöverföring verkar ha haft brister(?) 

 Vad erbjuder vi för program när det gäller gysär i Skaraborg? Inventeringen vi gjorde visar att 

vi nu saknar 2 program i Skaraborg. Fordonsprogrammet saknas mest, Mariestad, Falköping, 

Skövde, ”skulle kunna starta” och fortsatt diskussion behöver ske i särskolerektors och 

skolchefsgruppen/politisk nivå i resp kommun. Även uttrycksformen bild saknas nu på 

Estetiska programmet (uttrycksformen musik finns i Skara). Programmet för samhälle, natur 

och språk verkar inte saknas lika mycket, då få elever har sökt det under åren. 

 Återkoppling från nätverksträffen (gårdagen) den 16/11. Några deltagare uttryckte nöjdhet. 

Mer strukturerad enkel utvärdering funderar Kicki över och sänder ut. Vi konstaterar, tyvärr, 

att informationen om mötet inte gått vidare ut till alla särskolor i Skaraborg. Nästa möte? 

Lidköping tar stafettpinnen med att arrangera nästa möte. Åsa Fyhr återkommer med datum 

i vår, för en nätverkseftermiddag. Aktuella frågor att behandla funderar vi vidare på och gör 

en lista på ämnen (tex nyanlända och utredningar) samt funderar över deltagare, tex 

elevhälsan bereds deltagande? Lidköping funderar vidare och återkopplar. 

 Viktigt med representation i denna grupp och att den personen som är ansvarig i resp 

kommun tar del av minnesanteckningar och delar med sig av info till alla sina skolor i 

kommunen.  

mailto:helen.eriksson@skaraborg.se
http://www.utbildningskaraborg.se/


 Frågan om samordnartjänst bordlades till nästa möte – då Christina Lj deltar och kan ge mer 

info. (Skövde har väckt frågan om en samordnaretjänst i Skaraborg skall skapas, funktionen 

bör vara kommunövergripande för elever och vara en brygga in till arbetslivet.) Gruppen ber 

att få in mer information/ underlag om vad en sådan tjänst skall ha för uppdrag? 

 Elevlistan, Kicki bifogar aktuell lista, som vi tror att läget är idag i Skaraborg... 

 Övriga frågor: Olika skolinspektionsmeddelanden vill vi gärna ta del av i ett lärande syfte.  

 Jan frågar och vi diskuterar om elever med autism som ej är mottagna i särskolan och hur vi 

arbetar med dessa elever på skolorna. Kicki bifogar utdrag ur ”Tillgängliga Lärmiljöer”, ny 

rapport från Skolverket. 

 Therese frågar och vi diskuterar om Modersmålsundervisning/studiehandledning på 

särskolan. 

 Vi pratade om legitimationskravet och om vi har rätt utbildad personal inför 2018. Therese 

berättar att 2/3 av de lärare som startade, avslutade speciallärarutbildningen i förtid, när hon 

gick i Karlstad. Vid start 90 st och 32 st som tog examen! Vi är enade om att det är viktigt 

med kompensation för de personer som gör denna krävande satsning.  

 Vi berörde lärarlönelyftet och om även särskolans personal tagit del av detta. Ja, och det har 

varit ”Lika besvärligt i hela verksamheten”. Stor oro och rörligheter i personalgrupperna. 

Belastningar i hela skolsystemet. 

 Kommande frågor: vi tittar alla inför nästa möte igenom gymnasieutredningen och dess 

konsekvenser för särskolan (sammanfattningen) för att diskutera. 

 Nästa möte 9 feb 09.00-11.30, 4 april 09.00-11.30 i Falköping 

 

Antecknat av Kicki Lekberg 

Handläggare/samordnare, Barn och elevhälsan i Skövde 


