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• Hur går det med möjligheterna att starta upp ett fordonsprogram? Någon som har påbörjat 
detta arbete?  Begränsa platserna på fordon på ordinarie i Falköping, om de ska öppna. Skara 
öppnar med fyra platser. Inte godkänt ännu. Estetisk verksamhet? Skövde tittar på ett 
alternativ till estet.  

• Nästa nätverksträff, vem ansvarar? Mariestad, förslag vår på länsstudiedagen. För både 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 5 mars, halvdag?  Alla kollar till nästa gång att vi har 
samma studiedag, 5 mars. 

• Frågor angående välfärdsteknik- Kommunalförbundet frågar om vi behöver en kartläggning. 
Ann-Charlotte Klarin bjuds in till nästa möte.  

• Rutiner angående mottagande i särskolan, Kicki. Ett informationsblad om mottagande. En 
gammal finns, kan denna uppdateras? Kicki skickar ut den gamla och vi tittar över detta.  Ta 
upp den vid nästa träff.   

• Mejladresserna kollar vi igenom vid nästa möte.   
• Överenskommelse i Skaraborg angående förskola, skola och gymnasium. Varför är inte 

särskolan med? Grundsärskolan finns inte med i avtalet men bör finnas med. Läs igenom och 
kom med förslag till Karina så snart som möjligt.  Karina skickar ut materialet. 

• Riksdagsbeslut ang. vuxenutbildning, se bilaga. Här behöver vi vara med på banan.  
• Blanketten för antagande är på gång att ändras. Vi vill gärna ha ett förtydligande gällande 

ändringar.  
• Inbjudan från Samordningsförbundet Västra Skaraborg. Leder ett arbete kring hur man ska 

kunna öka inträdet i arbetslivet med unga med funktions variation. Möte 13 juni 8.30 i Skara 
ang. detta, inbjudan gäller rektorer och SYV.  Gäller främst gymnasiet och vuxen.  

• Övrigt: diskussion om klasstorlek. Uppföljning med elever i annan kommun, kan 
kommunalförbundet hjälpa oss med en rutin? Karina kollar.  

• Hur ser det ut på särvux? Kolla i era kommuner och ta med er info till nästa möte. 
• Nästa möte 21/9 kl 13.30.  

 

 

// Nina Kindbom 
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