
   

1 (5) 

Särskolenätverket 

Anteckningar 2021-02-09 

 

Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Katarina Lindgren (Ordf.), Öckerö Kommun 

Martin Norman, Tjörns Kommun 

Anki Karlström, Partille Kommun 

Maria Brülls, Kungälv Kommun 

Bertil Ljungblad, Kungsbacka Kommun 

Eva Tingström, Kungsbacka Kommun  

Eva Torgerson, Mölndals Kommun  

Maria Andergården, Mölndals Kommun 

Lars Utbult, Öckerö Kommun  

Sara Lundqvist, Lerums Kommun  

Mattias Castejon, Stenungsunds Kommun 

Hans Melin, Härryda Kommun 

Kicki Fast, Göteborgs Stad 

Andreas Edsbagge, Göteborgs Stad 

Anneli Holmén Hilding, Göteborgs Stad  

Sofia Larsson, Göteborgsregionen 

Viveca Blomgren, Göteborgsregionen 

Maria Jonasson (sekreterare), Göteborgsregionen 

EJ NÄRVARANDE 

Annika Wessberg, Ale Kommun  

Annica Garpebring, Alingsås Kommun 

Erik Bjurström, Alingsås Kommun 

Marie Hagman, Lilla Edet 

Carina Olsson, Mölndals Kommun  

Bitte Ziethen, Partille Kommun  

 

1. Välkomna 

Ordförande Katarina Lindgren hälsar välkomna och inleder med en 

presentationsrunda då vi har flera nya deltagare. Agendan för dagen 

presenteras.  

 

2. Återkoppling branschråd grundskola 

Sofia Larsson, GR, följer upp förra årets dragning om branschråd förskola och 

branschråd grundskola med en fördjupning av diskussionen kring 

bemanningsproblematiken.  

Varför jobbar vi med frågan? Utgångsläge i statistiken 2017, då siffrorna 

för alla barngrupper sticker samtidigt. Många barn i verksamheterna och 

siffrorna kommer att bestå över tid. Vi kommer behöva forma oss runt 
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kompetensförsörjningsfrågan, därur skapades branschråd förskola 2018 och 

branschråd grundskola 2019. Stora rekryteringsbehov över alla nivåer, 

lärarutbildningarna löser ca 25% även om det skiljer sig åt mellan förskola och 

7-9, likaså skillnad mellan landsbygd/storstad. Upp till huvudmännen att lösa 

ungefär 75% av rekryteringsbehovet. Lösningarna kan vara kontroversiella, 

men krävs för att lösa frågan.  

 

Hur ser det ut i verksamheterna i Göteborgsregionen avseende 

bemanning, är det svårt att rekrytera?  

 

Göteborg – generellt svårt. Behörighetskartläggning färdigställd inför ht -20, 

stora skillnader mellan utbildningsområden och olika skolor. Utmaning utifrån 

likvärdighetsperspektiv. Praktisk-estetiska ämnen sticker ut och bekräftar den 

nationella bilden av stora brister. Riktade insatser framöver.  

Skolans läge spelar stor roll, inte svårt att rekrytera till centrala skolor. Svårt 

med likvärdigheten – en pedagogisk segregation, lärarnas kompetens varierar. 

Kompetent personal, men har inte alltid formell behörighet. En djungel i 

behörighetsfrågan. Svårt även med specialpedagog/-lärare. 

 

Öckerö – generellt en god behörighet, men avstånd och resväg försvårar 

rekrytering. Speciallärare, specialpedagoger är särskilt svårt att få tag på.  

 

Mölndal – Svårt med heltidstjänster, skolan inte tillräckligt stor för att ha 

heltidstjänst, t ex i idrott. Måste samsas inom förvaltningen/kommunen, vilket 

försvårar rekrytering och planering. Deltidstjänster som måste kombineras 

över flera skolor, en utmaning att få med dessa lärare i arbetslagets arbete.  

 

Kungsbacka – dilemma t ex vid musik, idrott. Dela med andra särskolor, eller 

integrera med befintlig personal även om den inte har speciallärarkompetens?  

 

Partille – speciallärarutbildningen är en tuff utbildning, kräver en del av dem 

som går, inte alltid lätt att få till. Kan ”låna” lärare från gymnasieskolan, men 

då har de inte speciallärarutbildning. 

Arbetsformen branschråd: Frågan pågår hela tiden i olika former, ett 

behov av att samla och kanalisera insatser. Tydliga former för uppdragen på 

GR-nivå: Systempåverkande – påverka system, struktur, volym 

snabba resultat – tillgodose medborgare och kommunerna 

Innovation - det vi gör idag räcker inte, behöver göra annat 

Långsiktigt – ansvarsfullt, förändringar som spelar roll över tid 

Branschråden bedömer behov och föreslår regionala lösningar, varje kommun 

fattar beslut om genomförande. UC beslutar om frågor som branschråden ska 

jobba med. Branschråden består av förvaltningschefer, verksamhetschefer, 

HR-chefer, rep från SKR. Hela styrkedjan och olika funktioner. GR 

processleder varje branschråd och dockar an till övriga nätverk och 

arbetsgrupper.  
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Branschråd förskola: Modellen för arbetet: utmaningar i brist på personal, 

otydlighet i roller, otillräckliga system för vidareutbildning och många som 

saknar pedagogisk utbildning. påverkar arbetsmiljö och attraktivitet, utifrån 

dessa utmaningar tas strategier och uppdrag fram, tex infört förskoleassistent, 

tydliggjort barnskötarutbildning till ett regiongemensamt kurspaket. Krav på 

utbildningen för att få kallas barnskötare, annars förskoleassistent. 

Tillsammans med valideringsmodeller och koncept för fortbildning av befintlig 

personal. Insatserna väntas leda till bättre arbetsmiljö och attraktivare 

bransch, fler som stannar länge i yrket.  

 

Branschråd grundskola: Det kommer att saknas lärare. Lösningen kan vara 

att ta in fler i skolan som inte är lärare och öka antalet legitimerade lärare. 

Frågan om undervisning eller ej är central och drar med sig ett antal 

konsekvenser att ta hänsyn till. För att öka antalet måste vi få fler lärare som 

stannar, senarelagd pension och fler som examineras i en flexiblare 

lärarutbildning. En befattningspalett för att kartlägga vad som görs ute i 

skolorna och vad dessa uppdrag kräver och innebär. I nuläget jobbas det på 

elevkoordinator (liknar mentorskap) och skolpedagog (genomför 

undervisningsmoment), som arbetar utifrån styrdokument och ingår i 

arbetslaget.  

Alingsås - Finns forskning? Per Lindqvist, forskningsrapport (bifogas), Partille 

försöksverksamhet på 4 skolor pågår. Piloter och exempel behöver komma till 

för att se resultat nationellt. Försök i Alingsås – försiktigt positiva, det finns 

farhåga i att man tar bort det relationella i läraruppdraget.  

Göteborg – Pandemin förändrar, Gy-sär lärare har inte kunnat jobba på 

distans som andra arbetsgrupper. Belyser en problematik som kan påverka 

viljan att jobba i branschen. Kan hemarbete påverka läraravtalet och 

arbetstiden? Påverkan positivt? 

Tjörn – Finns parallellprocess gällande ekonomin? Grupp skapad (rektorer, 

HR) som ser över AID-koder och avtalsformer.   

Göteborg - Kompletterande tjänster ska omfatta grundsärskolan så 

småningom. Saknar nulägesbild och hur processen ser ut. Viktigt att 

kommunicera processen även om det står still av olika anledningar.   

 

Framåt: Tillsammans med GU ta fram en lärarutbildningsstrategi med fokus 

på flexibilitet och valideringsinsatser. Hur kan vi bygga ut YH och koppla på 

akademin? Andra vägar till läraryrket. Ett påbörjat arbete. Sofia uppmanar till 

vidare kommunikation i frågan. 

 

3. Återkoppling nätverkets utvärdering 2021 

Under nov-dec genomfördes en utvärdering av Särskolenätverkets arbete. 

Frågor togs fram av nätverkets sekreterare och ordförande, samt förankrades 

med arbetsutskottet. Vid nätverksträff i november behandlades frågorna i en 
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workshop med gruppvis dokumentation. Efter träffen var enkäten öppen för 

individuella svar under 2 v. I sammanställningen togs både de gemensamma 

och de individuella svaren med. Frågor och sammanfattning av svar återfinns i 

den bifogade presentationen samt återgavs under mötet. 

 

4. Workshop – årets teman 

Utifrån utvärderingen sammanställdes de fokusfrågor/teman som nätverket 

önskar ta upp under året. Genom gruppvis workshop prioritera de områden 

som anses mest relevanta, samt motivera prioriteringen kopplat till nätverkets 

syfte och uppdrag. Sammanställning av gruppernas inspel sammanställs separat 

och bifogas möteshandlingarna.  

 

5. Laget Runt – Gymnasievalsprocessen 

En förberedd laget runt utifrån frågorna ”Hur gör ni med gymnasiepraktik? 

Sker någon pandemianpassning? Förlängs valprocessen? Information till 

vårdnadshavare? Hur ser gymnasievalsprocessen ut generellt?” 

Deltar gör även Viveka Blomgren, projektledare för gymnasiedagarna, för att 

lyssna in möjliga utvecklingsområden och viktiga frågor för grund-sär och gy-

sär. 

 

Göteborg: Har haft digitala öppet hus och förbereder. Extra samtal ökade 

omvalsmöjligheter under våren. Extra SYV-samtal och mycket digital 

information, rutiner för digital process önskas. Problematiskt att inte 

genomföra traditionell gymnasiepraktik då det är viktigt att få träffa eleverna, 

kanske går det att arrangera utomhus? Ser över övergångsprocessen.  

 

Kungsbacka: (Gr) Har haft föräldramöte i september med information om 

framflyttad process. SYV erbjuder vid behov fler samtal. (GY) Har stängt för 

praktik men tagit emot enstaka besök där eleven får komma och titta. Besökt 

grundsär för att visa bilder och berätta. Ev öppna för praktik efter sportlovet, 

eller en ”prova på dag” utan att ordinarie elever är på plats.  

 

Lerum: behållit ansökningsdatum, ev praktik efter sportlovet, möjliggöra korta 

besök eller ”prova på”. Det blir svårast med individuella programmet utan 

personlig kontakt.  

 

Mölndal: har fått skjuta upp gymnasiepraktiken, några är genomförda men 

hoppas på att öppna igen efter sportlovet. Har förskjutit perioden.  

 

Partille: Ska försöka få till praktik i mars, skjuter på ansökningarna. Praktiken 

behövs för bedömning mellan IP/NP.  

 

Tjörn: liten skola, få elever. Köper platser från Stenungsund där 

undervisningen sker integrerat. Nära och väl fungerande kommunikation 
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mellan föräldrar, SYV och kontaktlärare.  

 

Öckerö: även här en liten kommun med få elever, bra kommunikation 

 

Härryda: Få elever, några har fått komma på praktik. Gott samarbete.  

 

Viveca Blomgren: Vilka möjligheter ger den nya, digitala plattformen? Hur kan 

informationen paketeras och förmedlas på ett målgruppsanpassat sätt? Hittills 

har de flesta skolor sett Gymnasiedagarna som startskottet till gymnasieval-

processen – Kan den börja tidigare, exv Arbetsmarknadskunskap med olika 

teman över hela året för att trigga igång tankarna. Vilka delar i detta är 

applicerbara för grundsär och gy-sär? 

 

Reflektioner: Ansökan är komplex och bygger inte bara på vad eleven vill utan 

även på vad den klarar. Inte inge förhoppningar som inte kan införlivas. Vid 

digitala öppet hus är det svårt att få elever att ta kontakt och ställa frågor.  

Kan workshop-formen Unga möter Unga anpassas utifrån Gy-sär?  

Fjärde dagen hade i höst tidsbokning, vilket var mkt bra. Gav ett jämnare flöde 

och lugnare miljö på plats. Önskemål om att hålla öppet även under 

eftermiddagen för att möjliggöra för skolor att besöka med sina elever. Viktigt 

att förankra hela processen med grund-sär. 

Inom ESF-projektet GRSamsär kommer under våren en arbetsgrupp att arbeta 

med utveckling och anpassning av gymnasiedagarna för att stärka elevernas 

valprocess inför GY-sär. Mer information kommer under våren.  

 

6. Utcheckning 

Ordförande sammanfattar och avslutar dagens möte.  

Arbetsutskottet tar del av dagens workshop och återkommer med planering 

inför årets möten.  

 

 

Antecknat av: 

Maria Jonasson, GR 

Sekreterare Särskolenätverket 


