
 

 

Regionalt nätverk för särskola inom FoU Skola 2019–2020 
 

Bakgrund 
FoU Skola har lång erfarenhet regionala nätverk för 

kollegialt lärande och främjande av vetenskapligt 

förhållningssätt för olika professioner inom 

skolväsendet. Kommuner inom FoU Skola har 

utryckt ett behov för särskilt nätverk som riktar sig 

mot de som leder arbete inom särskola. 

Kommande skolår öppnas anmälan till nätverket 

för alla intresserade från kommunerna anslutna till 

FoU Skola.  

Syfte 
FoU Skolas nätverk för särskola riktar sig till rektorer och biträdande rektorer inom särskola – 

grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om 

vetenskapligt förhållningssätt i relation till särskola samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer 

som arbetar på särskola i kommuner i Skånes alla hörn. Utbytet sker dels genom strukturerat kollegialt 

nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring särskola och 

omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som särskolorna i nätverkets kommuner står inför. 

Nätverksledare är FoU Skolas vetenskaplige ledare. 

Deltagare 
Rektorer och biträdande rektorer inom särskola. Nätverk 

kommer att bestå av 10-30 deltagare.  

Sammankomster 
Nätverket träffas vid fyra tillfällen under läsåret 2019–

2020, halvdagar som startar eller avslutas med gemensam 

lunch, varierande för- och eftermiddagstid. Två av fyra 

träffar inkluderar en föreläsning/diskussion med en expert 

inom ämnet som väljs av nätverks deltagare  

Struktur och innehåll  
Nätverkets struktur ska erbjuda forskningsanknytning, 

strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt 

gemensam dialog. Forskningsanknytning sker dels genom 

inläsning av utvalda texter om ett i förväg bestämt tema. 

Varje träff innehåller dessutom ett pass med omvärldsbevakning och inspel från forskning som hålls 

av FoU Skolas vetenskaplige ledare. Erfarenhetsutbytet organiseras i gruppdiskussioner. Första teman 

föreslås av FoU Skola utifrån diskussion med FoU Skolas styrgrupp och referensgrupp. Teman för de 

andra träffar bestäms av deltagare själva. För att en fördjupning och en individuell reflektion ska vara 



 

 

möjlig bör individuellt arbete göras av deltagarna 

mellan tillfällena. Detta kan ske i form av reflektioner 

utifrån den film eller de texter som utgör underlaget 

för träffen.  

Kostnad 
Pris: 3500 kr exkl. moms för fyra tillfällen.  

Datum 

Hösttermin 2019 
Torsdag, september 26, 9:00-12:00 (fika serveras 

från kl 8:30). Tema: Särskola på vetenskaplig grund – vad är det och hur arbetar vi med det?  

Torsdag, november 14, 13:00-16:00 (lunch serveras från kl 12). Tema: bestäms av nätverket under 

första mötet.  

Vårtermin 2020 
Tisdag, mars 17, 9:00-12:00 (fika serveras från kl. 8:30). Tema: bestäms av nätverket HT2019 

Fredag, maj 29, 13:00-16:00 (lunch serveras från kl. 12:00;). Tema: bestäms av nätverket HT2019. 

Plats 
Alla träffar äger rum i centrala Lund, på Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a. 

Anmälan 
Anmäl dig här senast 23 augusti! 

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/fou-skolas-regionala-rektorsnatverk-sarskola/

