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1. Samverkansavtalet  
Margareta Allen, Göteborgsregionen, presenterade kort samverkansavtalet, och 
efterfrågar inspel från Särskolenätverkets deltagare genom en enkät som kommer skickas 
ut.  

 
Frågeställningarna i enkäten är: 
- Vad ser du som det mest positiva med det befintliga samverkansavtalet för 

gymnasiesärskolan inom GR? 
- Finns det negativa konsekvenser med anledning av avtalet? 
- Vilka ytterligare förhållanden mellan kommunerna kan regleras via 

samverkansavtalet? 
- Finns det texter i avtalet som behöver revideras med en ny formulering?  

 
 

Jonas Franzén förmedlar ut enkäten via nätverket, samt lägger till giltiga bilagor. Då får 
alla se vad som står i avtalet. Det uppmuntras att läsa det med jämna mellanrum. Anki 
Karlström, Partille, Kicki Fast, Göteborg och Eva Tingström, Kungsbacka är med i 
arbetsgruppen kring samverkansavtalet.  

 

2. PRAO i Grundsärskolan, Kartläggning. 
Lina Häger, Göteborgsregionen, presenterade det påbörjade arbetet med en kartläggning 
över PRAO i grundsärskolan.  

 
Syftet till projektet är att ringa in de utmaningar som finns kring prao, lyfta goda 
exempel. Tidigare genomlysningar visar att prao i grundsärskolan görs i olika hög grad. 
Det saknas en likvärdighet. 
 
Bakgrunden till projektets upprinnelse är att det kommit in rapporter från de nationella 
programmen på gymnasiesärskolan. Det finns en andel elever som söker in dit men inte 
riktigt är förberedda på vad det innebär att ha 22 veckors APL. En orsak till detta kan 
vara bristande tydlighet hos studie- och yrkesvägledare. Men också bristande erfarenhet 
av PRAO i grundsärskolan.  
 
Skolverket pekar på att det är viktigt att grundsärskoleelever kommer ut på PRAO på 
olika arbetsplatser. Då kan skapas en bild över hur det ser ut.  Att välja fel på gymnasiet 
är såklart inte bra. Fullföljda gymnasiestudier underlättar för etablering i samhället. 
Detta kan motverkas av att ett välgrundat val görs. 
 
Projektet finansieras av Specialpedagogiska skolmyndigheten, i samverkan med 
Göteborgs stad. Det kommer att pågå fram till augusti 2022.  
 
Upplägget är indelat i tre steg. 
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1. Analys och kartläggning (synliggöra nuläge och behov) 
2. Framtagande av modell (bl.a. goda exempel) 
3. Spridning och erfarenhetsutbyte 
 
Den första delen, som är en kartläggning genomförs hösten 2021. Metoden för 

insamlandet kommer att vara enkäter och intervjuer, med rektorer, lärare, SYV och elever. 
Fokus är främst skolor i Göteborg stad. Men Göteborgsregionen vill att projektet även ska 
komma till nytta för övriga kommuner och vill därmed gärna ha en bredare geografisk bild 
över hur det ser ut.  

 
 

3. Gymnasiedagarna & Future skills – 4:e dagen 
Åsa Hlwonga Nilsson, Göteborgsregionen, presenterade upplägget kring 4:e dagen. 
Den äger rum torsdagen den 18 november i GR:s lokaler. Det kommer vara öppet 
för skolklasser 09.30-15.30 och öppet för alla 16.00-19.00. Det är bokningsbara 
tider. Bokningen öppnar v.38.  
 
Utställare är gymnasiesärskolor, ungdomsmottagningen, arbetslivsrepresentanter 
(Future skills). Samt en allmän station med SYV, APL info, skolverkets filmer och 
generell information.  
 
Nytt för i år: 
Är att det bland annat kommer vara med elevrepresentanter, det ska bli ett 
tydligare fokus på arbetslivsrepresentanter. En film har spelats in inför 
gymnasiesärskolan i syfte att stötta vårdnadshavare. Det kommer hållas en 
förberedande workshop som kommer kallas ”Vad valde du?”, där grundskolor får 
koppla upp sig digitalt och träffa elever i gymnasiesärskolan som sitter i en 
”morgonsoffa” och svara på frågor. Detta kommer att ske veckan innan mässan, 
dvs. veckan innan 18 november.  
 
GR Samsär har en referensgrupp för 4:e dagen, som efter mässan kommer att 
utvärdera och föreslå utvecklingsförslag.  
 
Frågor till Särskolenätverket: 
 
Hur når vi ut information till integrerade elever? 
Relevanta arbetslivsrepresentanter? 
Branscherna som vi har programinriktningarna på.  

 
Här finns mer info om 4:e dagen: https://gymnasiedagarna.se/4e-dagen/ 
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4. Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
John Nelander, Göteborgsregionen, pratade om det kommunala aktivitetsansvaret 
– ett ansvar som säger att hemkommunen är skyldig att följa upp unga (under 20 
år) som lämnat grundskolan eller grundsärskolan.  
 
Denna lag kan beröra målgruppen särskoleelever ifall de av olika anledningar 
hoppar av sina studier.  
 
Det finns ingen likvärdighet i landet, utan ser väldigt olika ut beroende på hur 
kommunen valt att organisera ansvaret. Samverkan uppmuntras för att få ett bra 
arbete på individnivå.  
 
Den som omfattas av KAA är folkbokförd i kommunen, genomför inte utbildning i 
gymnasie- eller gymnasiesärskola, har inte gymnasieexamen, har inte fyllt 20 år. 
Orsaker kan vara att man aldrig påbörjat skolan, gjort studieavbrott, ej blivit 
behörig eller har planerat uppehåll på grund av t.ex. graviditet. Målgruppen är 
ingen homogen grupp, alla har olika behov.  
 
Kommunens åtagande är att löpande hålla sig informerad om målgruppens 
sysselsättning. De ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder, t.ex. påbörja eller 
återuppta utbildning, eller individuell coachning. Det ska dokumenteras och föras 
in i register. Ett mål är att få med ungdomen i planeringsarbetet.  
 
Ungdomarna nås genom information eller vykort. Ibland är det ett detektivarbete. 
Det underlättar om kommunen kan ha kontakt med tidigare skola och ha 
informationsutbyte med tillrådande sekretesslättnad. En sista utväg är brev om 
stundande hembesök. Då brukar ungdomen eller vårdnadshavare till.  
 
Bra organisatoriska förutsättningar är om det finns en tydlig ansvarsfördelning och 
strukturerad handlingsplan.  
 
Göteborgsregionen (GR) har ett regionalt nätverk som träffas cirka fyra gånger per 
år.  
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5. Verksamhetsvis 
Vidareutveckling och diskussion kring dagens ämnen i verksamhetsvisa grupper. 
Hur kan detta förankras eller tas vidare i våra verksamheter?  
 
 
Grundsärskolan: 
PRAO i grundsärskolan 
Detta välkomnas av nätverket. Det är många som inte gör prao idag, det är svårt 
med platser. Det går bra att skicka ut frågan om intervjuer och enkäter till 
nätverket så kan de hjälpa till. SYV är identifierad som en nyckelperson.  
 
Laget runt om uppstarten 
Lerum: Bra uppstart. Tendens att det är fler barn i grundsärskolan. 

Härryda: Gjort en omorganisation i kommunen. Får fler elever till grundsärskolan. Rekryterat 
personal. Fått ner klasstorleken. 

Mölndal: Utökat med en klass, fler elever. En hel del ny personal. Varit lite mycket ett tag. 

Kungsbacka: Grundsärskolan fasta grupper, några integrerade som bytt dit.  

Öckerö: Ökar även i det lilla. 

Göteborg: Många nya medarbetare. Tar fram en basutbildning, att arbeta i grundsärskolan. 
Stor omorganisation => krävs fler integrerade elever p.g.a. kapacitetsbrist. Där behövs också 
utbildning. 

 

Egna aktuella frågor, erfarenhetsutbyte 

Att gå integrerad är inte någon rättighet: hur tänker ni kring detta i Göteborg, om det blir fler 
integrerade. 

Härryda har få integrerade elever. 

Pratade om utbildning för medarbetare i grundsärskolan, bl a för integrerade elever. 

 

En fråga för kommande träffar:  

Utbildning för medarbetare som arbetar med integrerade elever. Hur jobbar vi 
med det? 

 
Gymnasiesärskolan: 
Gymnasiedagarna 4:e dagen 
Det finns ett dilemma vad gäller 4:e dagen. Samverkansavtalet gäller inte 
individuella programmet. Det är troligtvis skolskjutsen som ställer till det. Detta 
gör att det ser ut som att det är ett fritt val, men att det inte är så. 4:e dagen vänder 
sig till elever som kan söka nationella programmet. Det kan bli en del jobbiga 
samtal under mässan med provocerade föräldrar. SYV behöver vara tydlig här. 
Informationen från gymnasiedagarna behöver vara väldigt tydlig. Speciellt nu när 
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hela skolklasser välkomnas. Risken är att hälften av eleverna som kommer inte ens 
kan gå det som mässan erbjuder.  

 
Kommunala aktivitetsansvaret 
Det är svårt att säga hur många elever det är inom målgruppen 
gymnasiesärskoleelever. Det är inte så många som hoppar av gymnasiesärskolan. 
Däremot kan det vara vanligare att man hoppar av IM. De elever som ligger i 
gränslandet och väljer IM istället. Medskick till John Nelander: Kan man se i 
statistiken vilka som har gått grundsärskolan och sedan IM. Hur går det för dom 
sen? Anledningen till att vissa väljer IM istället är att ett särskolebetyg inte räknas 
så högt i samhället.  

 
Uppstarten  
Det har rullat igång bra för de flesta. En del jobb kring covid tester.  

 
 

 

6. Informationspunkter  
Maria Jonasson, tidigare sekreterare, har gått vidare till nya uppdrag i 
Uddevalla kommun. Ersätter gör Jonas Franzén från GR. Jonas kommer att 
vara tillförordnad sekreterare under hösten 2021.  

 
Nästa möte äger rum tisdagen den 23 november kl.13.30-16.00.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Antecknat av: 
Jonas Franzén, GR 
Sekreterare Särskolenätverket 


