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Nätverket Särskolan 16/9-22 (fysiskt möte i Skara) 

Närvarande/Presentationsrunda/Kontaktperson och e-postadress: 

Jan Callenvik (gymnasiesärskolan) – Falköping jan.callenvik@falkoping.se  

Susanne Sandgren – Skaraborgs kommunalförbund  

Niklas Holmqvist (gymnasiesärskolan) – Lidköping niklas.holmqvist@edu.lidkoping.se  

Åsa Fyhr (grundsärskolan) – Lidköping asa.fyhr@edu.lidkoping.se  

Anders Englund (grundsärskolan) – Vara anders.englund@edu.vara.se  

Lena Lidberg (grund- och gymnasiesärskolan) – Skara lena.lidberg@edu.skara.se  

Ann-Helene Kristoffersson  - Karlsborg ann-helene.kristoffersson@karlsborg.se  

Lina Eriksson – Hjo lina.eriksson@hjo.se  

Petra  Eriksson – Skaraborgsförbundet petra.eriksson@skaraborg.se  

Frida Svahn – Tidaholm frida.svahn@tidaholm.se  

Peter Johansson – Tibro peter.johansson@tibro.se  

Anna Benedetto – Essunga anna.benedetto@edu.essunga.se  

Tina Hededal – Essunga tina.hededal@essunga.se  

 

Eventuella punkter från grundsärskole- och gymnasiesärskolegrupperna för rektorer:  

Grundsärskolenätverket:  

• Diskussion kring nya kursplaner 

• Erfarenhetsutbyte samverkan LSS- skola 

• Vad innebär lagändringar 2024 för särskolan? 

• Boktips: Upptäck LGR22 Johan Alm, Gothia förlag 

• Bedömningsunderlag – hur skrivs det? Var förvaras det? 

• Erfarenhetsutbyte integrerade elever 

• Nästa träff i Lidköping 

Gymnasiesärskolenätverket: 

•  Nästa träff nästa fredag 

 

mailto:jan.callenvik@falkoping.se
mailto:niklas.holmqvist@edu.lidkoping.se
mailto:asa.fyhr@edu.lidkoping.se
mailto:anders.englund@edu.vara.se
mailto:lena.lidberg@edu.skara.se
mailto:ann-helene.kristoffersson@karlsborg.se
mailto:lina.eriksson@hjo.se
mailto:petra.eriksson@skaraborg.se
mailto:frida.svahn@tidaholm.se
mailto:peter.johansson@tibro.se
mailto:anna.benedetto@edu.essunga.se
mailto:tina.hededal@essunga.se


                  

Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a • Tel 0500-49 72 02  
E-post utbildning@skaraborg.se • Webb www.utbildningskaraborg.se 
 

Transporter till och från skolan: 

 

 

Rutiner kring ledsagare – hur gör vi i våra kommuner? 

• Personal åker med men arbetstiden ersätts av annan verksamhet LSS/socialtjänst 

• Skolan ansvarar inte för att eleverna kommer till skolan. Det här är olika organiserat i 

kommunerna. 

• Brist i bemötande från taxichaufförer till skolpersonal och elever.  

Taxi/egen anordnad skolskjuts 

• Kort presentation av anordnade av egen anordnad skolskjuts i Essunga och Hjo. 

• Fungerar inte för rullstolsburna 

Hur påverkar ändringarna i kursplanerna? 

Övergångar. Frågan skjuts till framtida möte. 

Mall för övergången till gymnasiesärskolan delar Skara i gruppen.  

Rutiner kring elever med skyddad identitet: 

• Ansökningar sker via post, men finns i antagningssystemet med fejkade uppgifter. 

• När eleven är antagen på gymnasieskola kontaktar de antagningskansliet för att få uppgifter. 

• Kan vara svårt vid skolskjuts via taxi. 

• handlingsplan upprättandes för tydlighet runt vem som ska kontaktas. 

• Svårt vid övergångar överlag.   

Information och frågor från antagningskansliet: 

• Antal elever i gymnasiesärskolan totalt har minskat innevarande läsår. Trenden med ökat 

antal elever har brutits.  

• Det är en ökning i Lidköping. 

• Excelfilen med antal elever per årskurs och kommun uppdateras i Teamet.  

• Programkatalogen för nästa läsår är färdig och finns tillgänglig i Teamet samt mail från Petra.  

• Push för statistik från Skaraborgsförbundet. På utbildning Skaraborgs hemsida finns en flik 

för skolpersonal, under rubriken utbildning Skaraborg hittar man rapporterna. 

• Petra är nätverkets kontaktperson mot Skaraborgs kommunalförbund.  

Övriga frågor/aktuella frågor: 

Info: Antal elever inskrivna i grundsärskolan rapporteras i excelfilen i teamet. 

Kommunalförbundet – I höst önskar vi lite närmare presentation av hur vi kan använda förbundet för 

att hjälpa oss att skapa goda utbyten, erfarenheter o.s.v. 

Likvärdigheten för eleverna inskrivna i gymnasiesärskolan – eleverna har få program att välja på. 

Frågan tas med till skolchefsgruppen.  
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Erfarenhetsutbyte kring organisering av grundsärskola med elever som läser ämne och elever som 

läser ämnesområde? Vi delar inte på inriktningarna, däremot kan det vara olika klasser.  

Det är tydligt att det är en komplex verksamhet.  

Handledning av skolpsykolog 

 

Nästa möte: Vi träffas digitalt fredagen den 25/11 kl. 9-12 

Bokning av möten vt-23: 10/3 och 2/6 (digitalt) 

 

 

 

 

 
Vi återkopplar varje år till Tina Hededal som sammanställer 
informationen och påminner nätverket om att vara redo att redovisa 

informationen. 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

 


