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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Katarina Lindgren (Ordf.), Öckerö Kommun 

Anki Karlström, Partille Kommun 

Andreas Edsbagge, Göteborgs Stad  

Kicki Fast, Göteborgs Stad 

Maria Brülls, Kungälv Kommun 

Bertil Ljungblad, Kungsbacka Kommun 

Eva Tingström, Kungsbacka Kommun  

Sara Lundqvist, Lerums Kommun  

Niss Kerstin Hallgren, Lerums Kommun  

Eva Torgersson, Mölndals Kommun  

Maria Andergården, Mölndals Kommun 

Hans Melin, Härryda Kommun 

Lars Utbult, Öckerö Kommun 

Maria Jonasson (sekreterare), Göteborgsregionen 

 

EJ NÄRVARANDE 

Anneli Holmén Hilding, Göteborgs Stad 

Annika Wessberg, Ale Kommun  

Annica Garpebring, Alingsås Kommun 

Erik Bjurström, Alingsås Kommun 

Sara Dalin, Alingsås Kommun 

Marie Hagman, Lilla Edet 

Martin Norman, Tjörns Kommun 

Carina Olsson, Mölndals Kommun  

Bitte Ziethen, Partille Kommun  

Mattias Castejon, Stenungsunds Kommun 

 

 

1. Rapporten om gymnasialt utbud  

Margareta Allen, Göteborgsregionen, presenterade årets Gymnasierapport med 

fokus på gymnasiesärskolan. Översikt över hur många elever som totalt studerar 

vid gymnasiesärskolans olika program i Göteborgsregionen, statistik kan följas på 

programnivå. Under 7 individer presenteras inte. Totalen studerande 626 (2020) 

jämfört med 583 (2019) vilket ser ut som en ökning, men i statistiken över antagna 

ser vi att totala antalet elever minskar, från 170 antagna 2019, till 117 antagna 

2020. Detta behöver vi hålla koll på, vad beror minskningen på?  

 

Fokus vid presentationen lades vid beroendekartorna som synliggör vilka 

kommuner eleverna kommer från och vilka de antas till, hur reser eleverna inom 

GR? Detta material publiceras inte utan används som underlag vid samråd kring 
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gymnasiesärskoleutbildningarna (politik och utbildningschefer). Vi ser att Kungälv 

är stort upptagningsområde och närområdet är generellt attraktivt. Frågor gällande 

bilderna kan Margareta Allen eller Jenny Sjöstrand på GR hjälpa till med. 

 

Förändringar i utbud, någon som startar upp/lägger ner utbildningar? En del av 

den regionala samverkan, att kommunerna känner till varandras utbud och 

planering. Preliminära förändringar lämnas in 1 april. Behov eller överetablering? 

Lämna in version 2 vid justeringar, 31 maj. Nystarter inom Gy-sär: Göteborg GS 

nystartar Samhälle, natur, språk med 6 platser. Frejagymnasiet, Mölndal nystartar 

Hälsa, vård, omsorg.  

 

2. Information om förändringar i Samverkansavtalet 

Samverkansavtalet löper i fyraårscykler och löper ut 2023. Under hösten 2021 

påbörjas arbetet med förändringar och i feb/mars 2022 lyfta förslag till nytt 

samverkansavtal till utbildningschefer och utbildningsgruppen för 

rekommendation som sedan går vidare till förbundsstyrelsen i maj 2022. Ut till 

kommunerna för beslut i nämnder senast 31 augusti 2022. 

 

Arbetsgrupp har diskuterats vid AU, intresserade från nätverket inbjuds delta. 

Kicki Fast (Göteborg), Anci Karlström (Partille), Eva Tingström (Kungsbacka) 

utses till arbetsgrupp och återkopplar arbetet fortlöpande under processen.  

 

3. Nya webben 

Sandra Ström och Sabina Svahn, Göteborgsregionen, presenterar projektet med 

utveckling av elevwebben indra2.se. Föraviserar förändringar som sjösätts inför 

antagningsåret 2022.  

 

Den nya webben kommer att ha ett modernare gränssnitt, men funktionaliteten är i 

stort sett samma. Den största förändringen ligger i tekniska förbättringar avseende 

prestanda, stabilitet, tillgänglighetsanpassning, mobilanpassning och 

användarvänlig struktur.  

 

Arbetsmaterial med exempel på förändringarna visades, bifogas i 

presentationsmaterialet. Information och anvisande material kommer att gå ut till 

hösten. 

 

4. Förändrad tidsplan för slutantagning 2021 

Senareläggning av slutantagningen, pga önskemål från grundskolor att förlänga tid 

för rapportering av slutbetyg. Beslut har fattats 15 april, sista dag att rapportera 

slutbetyg förläggs till 16 juni 2021 och senareläggning av slutantagning. Indra 

uppdateras med aktuella datum, men bidra gärna med spridning till berörda.  
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5. Informationspunkter: 

Nätverksrapport UC – Katarina rapporterar nätverkets arbete vid UC-möte 21 maj. 

Maria och Katarina har sammanställt rapporten innehållande: syfte och uppdrag, 

bemanning, verksamhetsberättelse 2020, deltagande och möten under perioden.  

 

Nyhetsbrev GR-Samsär – Maria beskriver arbetet i ESF-projektet där 

gymnasiesärskolans nationella program deltar. Pilotutskick av nyhetsbrev som 

sammanfattar pågående arbete och aktuella insatser, information som kan vara 

relevant även för Särskolenätverkets deltagare vilka därför är medlagda på 

sändlistan. Nästa nyhetsbrev kommer lagom till terminsavslut. Om ni inte önskar 

stå kvar på sändlistan kan ni avregistrera, alternativt meddela Maria.  

 

6. Praktiknära forskning 

Malin Johansson (GR), Magdalena Taube (GU), Mats Widigson (Gbg stad) om 

ULF-avtal och ny utlysningsomgång av projektmedel 2021/2022.  

 

En nationell satsning för infrastruktur som möjliggör förutsättningar för en skola 

på vetenskaplig grund.  Akademi och verksamhet behöver kunskaper om varandra, 

dra åt samma håll, för att skapa relevant kunskap som gynnar barn och elever. Det 

är en låg tröskel för att skicka in en första skiss, inga krav på formalia, fokus ligger 

på att bedöma projektidé och identifierade kunskapsluckor, även viktigt med 

samverkan och spridning. Särskolan är generellt underforskad.  

 

Steg 1 (utkast/skiss):   8/8 -21 – 17/9 -21  Beslut 15/11 -21 

Steg 2 (formell ansökan) 17/11 -21 – 20/1 -22  Beslut 20/3 -22 

 

På webben finns mer information och stöd inför ansökan:   

https://www.ulfavtal.se  

https://www.gu.se/om-universitetet/samarbeta-med-oss/ulf-avtal  

 

Kommentarer:  

- Positivt att lyfta särskolan, men hur mycket jobb blir det, hur inblandade blir 

skolorna?  

Samverkan ska vara jämlik mellan verksamhet och akademi, förutsättningar 

skapas. Rektorer och förvaltningschefer tillser förutsättningar att genomföra, 

förankring på alla nivåer, oavsett personalbyten. Exempel kan vara 

datainsamling, diskussion och analys, föreläsning på lärarhögskolan, ta emot 

och handleda lärarkandidater som gör examensarbeten, gemensamma 

studiedagar. Det är också ett sätt att kompetensutvecklas för individen och höja 

status, kontakt med forskning och bidra till utvecklingsarbete. Påverka 

kompetensförsörjningen.  

- Förväntas forskning från personalen?  

Personalen får stöd av redan etablerade forskare, en stimulans och chans att 

utvecklas i jobbet. Inte en forskarutbildning men kan såklart vara en möjlig väg 
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karriärväg framåt.  

 

7. Gymnasiedagarna 365, Future Skills och Fjärde Dagen 

Lena Sjöstrand (GR) informerar om utvecklingen av konceptet med fokus på Fjärde 

Dagen. Tydligaste förändring är att sprida informationsflödet från fyra mässdagar 

till temaveckor och fokusområden under hösten. Tydligare förankring med 

grundskolor och med föräldrar.  

 

Hösten inleds med förträff för lärare, rektorer och SYV 31/8, följt av två 

temaveckor (v 37 och v 40), mässdagarna 26-28 oktober (digitalt) och Fjärde 

Dagen planeras att genomföras fysiskt 18 november. I presentationsmaterialet 

finns översikt över viktiga datum och ytterligare innehåll.  

 

För att träffa rätt i satsningarna och matcha utbudet med elevernas förutsättningar 

är nätverkets inspel viktigt. En referensgrupp med deltagare från GR-Samsär 

arbetar med utveckling av Fjärde Dagen. Nästa referensgruppsträff är redan 27/5, 

och deltagare från grundsärskolan välkomnas att delta, alternativt maila inspel och 

synpunkter.  

  

8. Verksamhetsvis 

Vidareutveckling och diskussion kring dagens ämnen i verksamhetsvisa grupper. 

Hur kan detta förankras eller tas vidare i våra verksamheter?  

 

- Grundsärskolan:  

Ang. ULF-avtal – Förslag på ämnen? 

Härryda: Har inte tänkt tidigare, inspirerande med ULF 

Kungsbacka: Har ganska hög andel integrerade elever, kan vara ingång till 

forskning. Kategoriseras elevgruppen även inom grundsärskolan och gy-

särskolan, handlar om de vuxnas arbetssituation mer än eleverna utveckling. 

Partille: Elever på tidig utvecklingsnivå. Varit i kontakt med Daniel Östlund, 

forskare från Kristianstad. Hur kan man få omvårdnaden att bli didaktisk? 

Utveckla metoder för det. 

Öckerö: Jobbar mycket med omsorgen, lärarkompetensen, forskning för att 

utveckla detta? 

 

Fråga från Mölndal: 

När blir bedömningar för gamla, när behöver man göra nya? 

Härryda: Ser över i årskurs 8, de pedagogiska. 

Kungälv: Kollar igenom hur det ser ut vid varje stadieövergång 

Kungsbacka: Tittar igenom i årskurs 8. De pedagogiska förnyas alltid inför 

gymnasiet. När det gäller de psykologiska, de som har en lindrig 

funktionsnedsättning, förnyas vid ansökan till gymnasiet. 

Partille: Som i Härryda och Partille. 
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Öckerö: I åttan om det är för gamla, stadieövergångar är lämpligt 

Öckerö, ser över timplanen. Vad innebär avvikande timplan? 

 

Avslutande ord: Ser fram emot namnbyte till anpassad grundskola 

 

- Gymnasiesärskolan: 

Pandemin har påverkat allt under året, det har tagit ut sin rätt. Det finns en 

trötthet i personalgruppen och har varit svårt att täcka upp med vikarier. 

Elever som vill göra praktik kan inte tas emot, har erbjudit några studiebesök. 

Därför vet vi mycket mindre om eleverna som börjar, det saknas info.  

 

Ang ULF-ansökan är det intressant, men har inte hunnit tänka igenom. Det 

finns såklart delar att utveckla och beforska: samverkan med andra aktörer, 

inslussning och utslussning, integrerad undervisning. Flera av skolorna är 

deltagare i GR Samsär, finns det delar där som kan fördjupas/utvecklas i nytt 

projekt efter 2022? Man måste gräva där man står, initiativet måste komma 

från lärarna, inte en pålagd uppgift.  

 

 

 

 

 

 

Antecknat av: 

Maria Jonasson, GR 

Sekreterare Särskolenätverket 


