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Nätverket Särskolan 

Närvarande/Presentationsrunda: 

Petra Eriksson- Antagningen Skaraborgs kommunalförbund 

Åsa Fyhr – rektor grundsärskolan Lidköping 

Hans Engvall – rektor grundsärskolan Hjo 

Anna Benedetto – rektor särskolan Essunga 

Jan Callenvik – rektor gymnasiesärskolan Falköping 

Frida Svahn – rektor grundsärskolan Tidaholm 

Lottie – rektor grundsärskolan Tidaholm 

Caroline Hägglund – gymnasiesärskolan Skövde 

Niklas Holmqvist – gymnasiesärskolan Lidköping 

Anders Englund – rektor grundsärskolan Vara 

Tina Hededal – chef utbildningssektorn Essunga 

Upplevelse av en ökning av elever i grundsärskolan: 

Vi följer statistiken över tid.  

Vi fyller i Excelfilen, antal elever i grundsärskola, från föregående och innevarande läsår.  

Märker man en ökning i gymnasiesärskolan redan nu? 

Petra Eriksson återkopplar med totala antalet sökanden i Skaraborg 

Eventuella punkter från grundsärskole- och gymnasiesärskolegrupperna för rektorer:  

Väldigt öppet och givande diskussioner i nätverksgrupperna. 

Grundsärskolegruppen:  

Ansökningar fonder – Anders Englund tipsar.  

Parasportarrenda Skara. 

Mottagande i särskolan, rutiner och omvänd integrering i särskolan. 

Fritidshemsorganisation – diskuteras ytterligare vid nästa träff.  

Nytt möte i mars är bokat. 

Gymnasiesärskolegruppen: 

Visning av lärmiljön och organisationen av gymnasiesärskolan i Lidköping.  

Genomgång av nätverksadag för gymnasiesärskolan i november. Lidköping ansvarar för programmet.  

Arbetstidsmodeller, personaltäthet, organisation mm diskuterades. 

Utbildningsdag Marie Nilsson – bok Lära för livet. 
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Nytt möte bokas.  

 

Övriga frågor/aktuella frågor: 

• Diskussion kring coronapandemin. 

• Diskussion kring arbetsmiljö och arbetsmiljöverket.  

• Tips om hemsida: arbetsskada.se 

• Hur hanterar vi arbetet med kränkningar inom särskolan? Hur mycket dokumenteras? Var 

sätter vi gränsen? Olika metoder delges gruppen. Frågan tas med till nästa möte.  

• Tips om gratisapp/hemsida för grund- och gymnasiesärskolan: Privatliv 

• Tips om böcker: Maria Dufvas böcker ”Värsta bästa…” 

• Tips om fond: Kurt Belfragefonden 

• Hur bedömer man om elever på grundsärskolan ska gå på individuellt program eller 

nationellt program på gymnasiesärskolan?  

o Det är svårt att avgöra, men eleven måste klara av att vara ute på APL för att gå på 

ett nationellt program.  

• Elever väljer IM istället för nationellt program inom gymnasiesärskolan.  

• Diskussion om beslut om inskrivning i gymnasieskolan inklusive utredningar.  

• Beslut om namnbyte av särskolan är framflyttat. (SOU 2021:11) 

• Behörighetskraven för grundsärskolan är framflyttat till 2028. 

• Petra Eriksson, Skaraborgs kommunalförbund hjälper oss med vår gemensamma Teamssida.  

• Diskussion kring om våra möten passar som hybridmöten? 

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

projektet Kraftsamling fullföljda studier.  

Kommande möte läsåret 2021/2022:  

11 mars 2022 kl. 9-12 Mötet flyttas till fredagen den 25 mars 2022 kl. 09.30 - 12. Vi träffas på Estrid 

Erikssonskolan i Hjo.  

13 maj 2022 kl. 9-12 

 


