
Nätverksmöte Särskola 190412 

Plats: Stadshuset Falköping, Falköpingssalen 

Tid: Kl.08.30-11.30 

Närvarande: 

Karina Bronell – skolchef Falköping – nätverksansvarig och ordförande 

Jan Callenvik – barn- och elevhälsochef Karlsborg 

Therese Broholm – barn- och elevhälsochef Töreboda 

Helen Eriksson – handläggare antagningskansliet Skövde 

Anders Englund – rektor Vara 

Cathrine Evertsson Andersson – rektor grundsärskolan Gullspång 

Petra Kjällström – samordnare grund- och gymnasiesärskolan Skövde 

Hans Engvall – rektor grundsärskola Hjo 

Caroline Hägglund – rektor gymnasiesärskolans individuella program Kavelbrogymnasiet Skövde 

Niklas Holmqvist – rektor gymnasiesärskolan De la Gardiegymnasiet Lidköping 

Johan Östlund – rektor grund- och gymnasiesärskolan Mariestad 

Åsa Fyhr – rektor grundsärskolan Lidköping 

 

 

Antagningskansliet 

Helen Eriksson från antagningskansliet informerar om sökande till gymnasiesärskolan 2019. 

Helen går igenom den gula ansökningsblanketten. 

 

Vi tittar på sökandestatistik från 2013-2018 och konstaterar att sökandeantalet är mer eller mindre 
konstant. 

 

Vi diskuterar vad som skulle hända om någon inte får sitt förstahandsval. Finns rutiner? Vem avgör 
vem som har störst behov? Vi delar med oss av några olika exempel. (Bifogas.) 

 

Fråga om blankettens utformning väcks. (Angående kopia på beslut under A2.) Helen lovar att ta med 
sig frågan.  

 



Nya allmänna råd för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

Inga frågor diskuterades, men jämförelser gjordes med den övriga frågan om mottagande som 
nämns nedan. 

 

Elevantal 

Vi tittar över och rapporterar in elevantalet åk 7-9  för läsåret 2019/2020 

Se bilaga. 

 

Länsstudiedagen 25/11 

Gymnasiesärskolan träffas i Skövde. Önskemål på innehåll efterfrågas. 

Nätverksmötet gymnasiesärskolan tar frågan vidare. 

 

Nya datum för detta nätverk samt träffar för grundsärskolan och gymnasiesärskolan separat 

Detta nätverk: 20/9 8.30-11.30 samt 15/11 i Falköping. (Karina Bronell bjuder in.) 

Grundsärskolan: 4/10 8.30-11.30 Lidköping (Åsa Fyhr bjuder in.) 

Gymnasiesärskolan: 19/6 8.30-11.00 Skövde (Caroline Hägglund bjuder in.) 

 

Övriga frågor 

Vi diskuterar ett ärende om mottagande i gymnasiesärskolan av 19-årig elev på IM.  

 

Vi diskuterar grundsärskolan och möjlighet att som vårdnadshavare välja annan kommun. 

 

Vi tar upp frågan om förskoleklassens avsaknad i grundsärskolan och sexåringar. Ansökan om att 
skolplikt skall inträda vid sex års ålder. Diskussion även om extra skolår åk 9. 

 

Fråga har riktats till Falköpings gymnasiesärskola om att vara referensskola från Skolverket. Ingen 
annan i nätverket har fått frågan men om Falköping deltar kan tas med till 
gymnasiesärskolenätverket. 

 

Fråga om femte skolår i gymnasiesärskolan diskuteras. Ovanligt, men någon kommun har fått frågan. 

 



Var går gränsen mellan vård och undervisning? Egenvårdsrutinen från läkaren kan vara vägledande. 
Vi diskuterar och hjälper varandra.  

 

Tips på att det är jättegivande att ta VFU-elever som studerar till arbetsterapeuter. 

 

Vi delar med oss om olika avidentifierade elevfall. 

 

Lärarassistenter – vad tänker vi framöver och om eventuellt kommande statsbidrag? 

 

Tips om UR’s program om och för särskolan. 

 

Fråga om tilläggsbelopp och gymnasiesärskolan.  

 

Fråga om bemanningsdel gällande gymnasiesärskolans individuella program. Dubbelbemanning runt 
elever. 

 

Utmaningen i att leda lärare som i sin tur måste leda elevassistenter. 

 

Diskussion om elevassistenters arbetstid, avtal och uppdrag. 

 

Frågan om förstelärare och lärarlönelyftet. 

 

 

 


