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Nätverket Särskolan 

Närvarande: 

Åsa Fyhr – rektor grundsärskolan Lidköping 

Anders Englund – rektor grundsärskolan Vara 

Ann-Helene Kristoffersson – elevhälsochef och rektor särskolan Karlsborg 

Therese Broholm – elevhälsochef och rektor särskolan Töreboda 

Hans Engvall – rektor grundsärskolan Hjo 

Hector Strello – rektor särskolan Essunga 

Jan Callenvik – rektor gymnasiesärskolan Falköping 

Niklas Holmqvist – rektor gymnasiesärskolan Lidköping 

Johan Östlund – rektor gymnasiesärskolan Mariestad 

Ann-Sofie Lundin – rektor grundsärskolan Skövde 

André Essebro – tf bildningschef Vara 

Tina Hededal – chef utbildningssektorn Essunga 

 

Mötestider läsåret 20/21: 

Nätverket träffas:  

• fredagen den 4 december 2020 

• fredagen den 5 februari 2021 

• fredagen den 16 april 2021 

 

Uppdrag särskolan: 

En Teamsgrupp är skapad för nätverket. Man hittar gruppen under Skövde kommun. Här finns bland 

annat protokoll samlade  

Vi gick igenom det uppdaterade måldokumentet. 

 

Läsårstider – gemensam K-dag: 

Frågan tas med till nästa möte. Finns det input/inspiratörer som skulle kunna ses digitalt? Tisdag eller 

onsdag eftermiddag är dagar som passar bäst.  

 

 

Eventuella punkter från grund- och gymnasiegruppen: 

Protokoll från grundskolegruppen läggs upp i Teamsgruppen. 
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Övriga frågor/aktuella frågor: 

• Arbetssätt i särskolan under rådande pandemi? Har skyddskläder och visir köpts in och 

använts? Har, utifrån covid-19, specifika anpassningar gjorts? 

Vi gör olika i kommunerna, men flera har inte tillgång till skyddsutrustning i nuläget.  

• Uppföljningar för elever som studerar hos annan huvudman. Erfarenhetsutbyte.  

• Antal elever i särskolan ökar –  

o Analys kring varför?  

o Är såväl grundsärskolor som gymnasiesärskolor dimensionerade för det? 

▪ Utredningar görs tidigare. 

▪ Förskolan uppmärksammar problematik hos barnet tidigare. 

▪ Kulturell bakgrund påverkar. 

o Är antalet elever integrerade i grundskolan som tidigare? 

▪ I flera kommuner ser vi en ökande trend att yngre elever går i 

grundsärskoleklass istället för att vara integrerade i grundskolan.  

• Elever som skrivs in i grundsärskolan, årskurs 1, som 6-åringar erbjuds de ett extra år i 

grundskolan? Erfarenhetsutbyte. 

• Psykologutredningar 

Vi gör olika i kommunerna, stor skillnad i rutiner mellan stora och små kommuner.  

 

Nästa möte: 

Vi träffas nästa gång den 4 december. Inbjudan via outlook. Huruvida mötet blir fysiskt eller digitalt 

beslutas under presidiets möte den 20 november.  
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Uppdrag  

Skolchefsnätverket ger här nätverket uppdrag för följande år.  

- Skapa arenor för samverkan kring särskolans elever. 

- Utbyta erfarenheter och framgångsfaktorer. 

- Skapa kommunövergripande strukturer för en likvärdig och högkvalitativ. 

 

Uppdrag ordförande: 

Leda nätverksträffarna, skicka ut kallelse och dagordning till alla deltagande inför nätverksträffarna  

Uppdrag sekreterare: 

Ansvarar för att förteckning på de personer som ingår i nätverket skickas utbildning@skaraborg.se 

Protokoll vid nätverksträffarna skrivs av elevhälsochef som är värd för mötet. Detta skickas in till 

utbildning@skaraborg.se  

Ansvarar för att datum för nätverksträffarna skickas in till utbildning@skaraborg.se 

Uppdrag skol-och utbildningschef 

Ansvarar för att återkoppla från skol-och utbildningschefsgruppen till nätverket, samt återkoppla från 

nätverket till skol-och utbildningschefsgruppen. 
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