
                  

Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a • Tel 0500-49 72 00 • Fax 0500-41 26 25 
E-post info@skaraborg.se • Webb www.skaraborg.se 
 

      2015-12-04 

       

UPPDRAGSBESKRIVNING för nätverket SÄRSKOLA inom Skaraborgs 

Kommunalförbund 
 

Bakgrund 
Kommunerna i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan 
regleras genom samverkansavtal. Det finns ett beslutat måldokument. Måldokumentet Utbildning 
Skaraborg innefattar i sin intention alla utbildningsväsendets skolformer såsom förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildningar och yrkeshögskola med kommunal 
huvudman. Intentionen konkretiseras genom att en helhetssyn genomsyrar Utbildning Skaraborg. 
Områden som särskilt lyfts fram är samarbete inom forsknings- och utvecklingsfrågor, studie- och 
yrkesvägledning samt överlämning mellan samt överlämning mellan olika skolformer. Det är av vikt 
att samverkan med universitet och högskolor ökas för att genom hela utbildningssystemet skapa en 
grund till högre utbildning.  
Kommunerna ska enligt måldokumentet samverka genom en målstyrningsmodell, där det finns fram-
tagna mål att arbeta emot. Förutom samverkan inom Utbildning Skaraborg, ska målen även vara 
styrande för respektive kommuns arbete.  
Bakgrunden till måldokumentet är den gymnasieutredning som efter beslut i Skaraborgs 
Kommunalförbunds styrelse, togs fram under 2012.  
I måldokumentet avses med skola samtliga skolformer, med elev avses barn/elev/studerande. 

För att skapa delaktighet och inflytande inom alla skolformer startas olika nätverk upp för de olika  

skolformerna. 

 

Syfte/ uppdrag 

Att verka för samsyn, samverkan och samagerande inom Skaraborg 

Att verka för samsyn, samverkan och samagerande med interna och externa aktörer. 

Att sprida goda exempel. 

Prioritering för 2016: 

Att verka för översyn och samverkan runt programutbud inom Skaraborg. 

Att verka för gemensam kompetensutveckling och samverkan inom Studie- och 

yrkesvägledarfunktionen avseende särskola inom Skaraborg. 
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Mandat och Rollfördelning   

Ordförande/ sammankallande  

leder möten, huvudansvarig för minnesanteckningar, ansvarig för återkoppling till skolchefsgruppen 

och förvaltningschefsrepresentant, ansvarig för kontakt med externa parter exv. VGR, 

representerarar SKAA i olika sammanhang, huvudansvarig för att processleda möten och för 

utveckling av nätverket 

Sekreterare  

Skriver minnesanteckningar, skickar ut kallelser, protokoll och minnesanteckningar, arbete med  

hemsida  

 

Presidium 

bereder ärenden inför möten och gör förslag på dagordning, stödjande funktion i utvecklingen av 

nätverket 

Kommunrepresentanter 

Informationsbärare mellan nätverk/ kommun, se till helheten inom Skaraborg och vara en god 

representant för nätverket 

Nätverket 

Samverka för att utveckla/ nå syften enligt uppdragsbeskrivningen, skolchefsgruppen ger nätverket 

mandat att besluta i operativa frågor, hur arbetet och processen ska ske inom nätverket 

Förvaltningschefsrepresentant 

Ansvarig för dialog mellan nätverk och skolchefsgrupp, ansvara för löpande information och 

beslutsärenden mellan nätverk och skolchefsgrupp.  

Skolchefsgruppen 

Ge och följa upp uppdrag till nätverket, besluta i strategiska och ekonomiska frågor 

Uppdrag 2016  

Omvärldsbevakning, informera sig om aktuella samverkansområden och sprida information till 

respektive kommun samt att skapa gemensamt arbetssätt ”rutiner” för att uppfylla intentionerna i 

gällande styrdokument. 

Skapa en kvalitetssäkrad och likvärdig utbildning inom Skaraborg. 

Utarbeta förslag till skolchefsgruppen kring: 

 samverkan runt programutbud inom Skaraborg. 

 gemensam kompetensutveckling och samverkan inom Studie- och yrkesvägledarfunktionen 

avseende särskola inom Skaraborg. 
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Möten 

5 – 6 möten/år, halvdag  

Förutsättningar 

- Hög representation och delaktighet från kommunerna 

- Kommunrepresentanten har fått ett tydligt uppdrag i sin hemkommun 

- Möjliggörande av återkoppling i hemkommunen 

- Kompetensutveckling  


