
Nätverksmöte Särskola 190111 

Plats: Stadshuset Falköping, Falköpingssalen 

Tid: Kl.08.30-11.30 

Punkter: 

1. Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

 

2. Uppföljning av höstens nätverksträff den 9/10. Vad tar vi med oss? Vad behöver vi utveckla?  

- Positiva synpunkter från nätverksdagen. Vikten av att mötas är viktigt.  

- Denna gång bara pedagoger. Det gjorde det hela mer genomförbart då det fanns personal     

kvar hos eleverna. 

-Föreläsning Karlstads kommun, tillgängliga lärmiljöer var bra. 

- Flera workshops anmäldes sent. 

- Workshops ansvariga kunde inte själva ta dela av andra workshops.  

- I framtida nätverk ska vi se över kostnadsfördelningen. 

- Enskild utvärdering gjordes ej. Det bör vi ska tänka på i framtida nätverksdagar 

 

3. Hur följer vi upp elever i annan kommun? Frågan från förra mötet. (se föregående protokoll) 

Karina Bronell har haft kontakt med Antagnings kansliet, Det behöver starta en arbetsgrupp 

med målsättning att ta fram ett underlag för gemensam rutin. 

 

4. Uppföljning av skolverkets konferens i Göteborg. Ingen på mötet var representerad på 

konferens. Frågan tas med till nästa möte. 

 

5. Övriga punkter.  

Uppgifter på  antal elever åk 7-8-9  ska lämnas på bifogad Excel fil inför nästa möte till Karina 

Bronell. 

  

Nya allmänna råd Mottagande särskola ska tas med till nästa nätverks för gemensam 

genomgång. 

 

Frågan om studiehandledning på annat modersmål diskuteras. Vi konstaterar att vi har olika 

utmaningar och att det löses på olika sätt i våra kommuner.  

 

Anders upplever att det ökar med tidiga inskrivningar . Han upplever att de tidigare upptäcks 

pga. att det har förstärkts med fler specialpedagoger i förskolan. Det har varit fokus på 

tidigare insatser. Vi samtalar om det etiska i att man ”döms” tidigt när man utvecklas i olika 

takt och kan fungera i vanlig klass. 

 

Genomgång av hur man budgeterar och bemannar särskola. Täthet. Hur planerar man 

gruppstorlekar. Önskemål om att man delar med sig av sitt arbetssätt.  

 



Litteraturtips. Johanna Lundin ” En skola som fungerar för alla” samt ”Att vara mentor till 

elever med Asperges syndrom”.  

 

Länsstudiedagen tar vi upp nästa möte 

 

6. Nästa nätverk särskola 12/4 kl.08.30-11.30, Falköping. 

 

Vid pennan 

Niklas Holmqvist 


