
Protokoll -  Nätverket för Särskola  
 
Datum den 25 september 2017 kl.13.30-16.00 
 
Presidiet (Karina Bronell, Mikael Fransson och Åsa Fyhr) träffades kl.11.00 
 
Lokal: Falköpingssalen, stadshuset Falköping 
 
 
Karina Bronell – Falköping ordförande 
Ann-Helen Kristoffersson  - Karlsborg 
Ann-Helen Alexandersson  - Tibro 
Jan Callenvik - Falköping 
Ewa Öberg – Mariestad 
Mikael Fransson - Vadsbogymnsiet 
Nina Kindbom – Tidaholm 
Anders Englund – Vara 
Lena Lidberg - Skara 
Christina Ljungberg – Skövde 
Katrin Evertsson - Gullspång 
Åsa Fyhr – Lidköping dagens sekreterare 
 
Kommuner som inte har närvarande: Hjo, Grästorp, Töreboda och Essunga. 
 
Presentationsrunda med uppdatering av mailadresser. 
 
 
Hur går det med möjligheterna att starta upp ett fordons- och ett estetiskt program, har 
någon påbörjat detta arbete? 
Vi tittar på ett utskick som några av oss fått om start av estetiskt program respektive 
fortdonsprogram som ska startas som fristående gymnasiesärskola i Skara – Olinsgymnasiet. 
Vi bjuder in Olinsgymnasiet till vår nästa träff i nätverket. Karina Bronell ansvarar för detta. 
 
Vi diskuterar svårigheten med boende för våra elever som byter kommun utifrån 
gymnasieval. LSS-boende diskuteras. 
 
 
Rutiner angående mottagande i särskolan. Ett informationsblad om mottagande. En 
gammal finns, Uppdatering bör göras, hur långt har vi kommit? 
Presidiet har gjort ett förslag till revidering av ”Från grundsärskolan till gymnasiesärskolan i 
Skaraborg”. Skickas ut i samband med att detta protokoll skickas ut. 
 
 
Uppföljning av elev i annan kommun, har vi rutiner för detta? 
Ska vi ha detta? Har vi rutiner? Skara arbetar med ovanstående utifrån påpekanden från 
Skolinspektionen och erbjuder sig att presentera sitt arbete runt rutiner för detta vid lämpligt 
möte framöver. 
 
 
 



Hur ser det ut på särvux? Kolla i era kommuner och ta med er info till nästa möte. 
Finns samverkan mellan särvux och gymnasiesärskolor? Lidköping respektive Skövde har 
nära samverkan. Falköping och Mariestad har viss samverkan, Tibro likaså.  
 
Vi pratar om risken för att eleverna ”växer fast” i organiseringen. Goda övergångar gynnar 
eleverna. Viktigt att arbeta för anställningsbarheten. 78% kommer inte ut i arbete. 
 
 
Var någon på mötet med Samordningsförbundet Västra Skaraborg? 
Mikael Fransson var där. Diskussioner fördes om att eventuellt kunna samarbeta för att söka 
EU-medel för arbete/studier för vår målgrupp. Brainstorming kring samarbete kring 
eventuella arbetsmarknadsåtgärder och skapande av sysselsättning. 

 
 

Elevprognos 
Inför nästa möte ska alla kommuner ha mailat siffror på antal elever i årskurs åtta och nio 
(grundsär och träning) till Karina Bronell. Detta för att vi ska kunna göra en elevprognos. 
 
Hemkommun ansvarar för rapporteringen (oavsett var eleven går i skolan). 
 
Nytt om legitimationer inom särskolan, vad gäller? 
Vi tipsas om SOU 2017:51 s. 166 - http://www.regeringen.se/remisser/2017/07/remiss-sou-
201751-utbildning-undervisning-och-ledning--reformvard-till-stod-for-en-battre-skola/ 
 
Vi hjälps åt att bevaka eventuellt beslut, men förslaget är detta: 

”Den övergångsperiod som gäller till utgången av juni 2018 i fråga om krav på legitimation 
och behörighet för att få bedriva undervisning och besluta om betyg i skolväsendet förlängs 
till utgången av juni 2021 när det gäller undervisning i grundsärskolan, specialskolan, 
gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.”  (s. 166) 

 
 
Övrigt 
* Vi påminner varandra om sökandet av statsbidrag för speciallärarutbildning för att 
underlätta för att vi ska kunna låta våra lärare studera till speciallärare. 
 
* Tidaholm är referensskola för Skolverket i arbetet med stadier (låg- mellan- och hög) och 
den nya timplanen. (Både grundsär och träningsskolan.) 
 
Förslag från Skolverket: Öka matematik och minska slöjd. 
 
Svenska, matematik, NO och SO blir utifrån centrala innehållet och kunskapskraven 
uppdelade i 1-3 och 4-6. Ska vara färdigt för införande i juli 2018. Nina påminner om att vi 
alla kan kika på remissen så snart den är klar. 
 
* Nästa möte är 171121 8.30-11.30 här i Falköping. Ann-Charlotte Klarén bjuds in 
(välfärdsteknik) och Anna Wejshag (Olingymnasiet) av Karina Bronell. Eventuellt bjuds 
Helen Eriksson på antagningen in också. 
 


