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Sammanfattning 

Rapporten baserar sig främst på lärande samtal med personal vid Strömbackaskolas gymnasiesärskola. 

Fokus i frågeställningarna handlade om hur vi ska skapa en gymnasiesärksola i toppklass med sikte på 

2025. Ur samtalen utkristalliserade sig fem huvdområden där man såg möjligheter till utveckling. Att för 

framtiden planera för en miljö som är väl anpassad för den elevgrupp som finns i gymnasiesärskolan är 

en viktig faktor. Då handlar det både om miljön inomhus och framförallt utomhus. Personalen ser också 

behov av att stärka elevernas möjlighet till individanpassningar och val, samt att utveckla den röda 

tråden från skola till arbetsliv. Personlens kompetens måste säkerställas så att alla som arbetar i 

verksamheten har de kunskaper som krävs för att driva verksamheten framåt på ett högkvalitativt sätt. 

Samverkan och integration är också centrala utvecklingsområden. 
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1 Inledning 

Den utredning av gymnasieskolan som beslutats av Barn- och utbildningsnämnden DatumXXX tog sikte 

på hur gymnasieskolan skulle kunna anpassas för att matcha samhällets utmaningar och behov i 

framtiden. Hur skulle vi organisera för att kunna bedriva en verksamhet med både bredd, kvalité, 

effektivitet som lade grunden för branschernas och samhällets behov? Stort fokus i denna frågeställning 

låg på anpassingar av gymnasiets nationella program. Men samtidigt låg också i utredningens syfte att 

fånga frågor rörande kvalité, lokalbehov, kompetensutveckling och investeringsbehov. I det 

sammanhanget blev det också värdefullt att få en bild över gymnasiesärskolans behov av framtida 

utveckling.  

1.1 Avgränsning 
Utredningen rör verksamheten vid Strömbackaskolans gymnasiesärskola med utgångspunkt från 

personalens kunskap och upplevelser när det gäller behovet av förändringar. 

2 Bakgrund 

Gymnasiesärskolan är en frivillig egen skolform. Den är fyraårig och det finns möjlighet att erbjuda nio 
nationella program som alla är yrkesinriktade. Beroende på elevens behov så finns också ett individuellt 
program som är till för de elever som behöver studier anpassade till individuella förutsättningar. Det 
finns också möjlighet att bedriva särskilda varianter, vilket motsvarar en inriktning och 
programfördjupning som avviker från det nationella programmet. Utbildningarna kan då ha särskilda 
krav på förkunskap och man får använda sig av antagningsprov för urval bland de sökande.1 Beslut om 
mottagande i gymnasiesärskola ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, 
medicinsk och social bedömning.2 
 
En ny läroplan för gymnasiesärskolan sjösattes 2013.3 I samband med detta förändrades också reglerna 
för mottagande i särskolan. De nya styrdokumenten sätter gränsen för att få räknas till personkretsen 
för särskola att eleven ska ha en utvecklingsstörning eller ”har fått en betydande bestående 
begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledda av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom.”4 Detta innebär att elevgruppen är i förändring vilket påverkar både gymnasiesärskolan  och 
gymnasieskolan. Det i sin tur föranleder att det finns anledning att titta närmare på vilka behov av 
utveckling som finns inom gymnasiesärskolan och hur vi bäst ska förändra verksamheten för att anpassa 
den till den elevgrupp som finns där.  
 

                                                            
1 https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/program-och-utbildningar (2015-
05-11). 
2 Skollagen 18 kap 8 §. 
3 SKOLFS (2012:99). 
4 Skolverket. Allmänna råd. Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola. Stockholm 2013. Sid. 11. 
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En elev som tillhör personkretsen för gymnasiesärskolan har också rätt att söka introduktionsprogram 
med inriktning yrkesintroduktion och individuellt alternativ inom ramen för gymnasieskolan. 
Huvudmannen fattar beslut om eleven har förutsättningar för att antas.  
 
Behovet av samverkan mellan kommuner är minst lika stort för gymnasiesärskolan som för 
gymnasieskolan.5 Av skollagen (2010:800) framgår att kommunerna ska sträva efter att den utbildning 
som erbjuds i gymnasiesärskolan ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och nationella 
inriktningar.6

 

 

I gymnasiesärskolan ska arbetsplatsförlagt lärande förekomma på alla nationella program med minst 22 

veckor under de fyra studieåren.7 

2.1 Nuläge lokalt 
På Strömbackaskolan går idag 29 elever på gymnasiesärskolan. Av dessa går sex elever det fjärde året 

och de är den sista årgången som läser enligt den gamla läroplanen. Av de nationella programmen 

erbjuds på Strömbacka två program; Hantverk- och produktion, samt hotell, restaurang- och bageri. Sen 

finns också det individuella programmet för elever som har ett större behov av individuella lösningar. 

Syftet med programmet är att elever ska få kunskaper som gör att de kan leva ett så självständigt och 

aktivt liv som möjligt. 

Eftersom elevunderlaget minskade i och med den nya läroplanen, är det svårt att fylla två program på 

den nationella delen av gymnasiesärskolan. Hantverk- och produktion har dock haft så få sökande att 

programmet inte har kunnat starta. Detta innebär att alla elever styrs till ett program. Det är i sig inte 

tillfredsställande då eleverna på gymnasiesärskolan, likväl som på gymnasiet, inte är en homogen grupp, 

utan består av individer med olika intressen, önskemål och styrkor. För att vidga möjligheterna för 

eleverna, bredda deras urval, finns möjlighet att söka utbildningar på annan ort, t ex inom Fyrkanten där 

det sedan 2017 finns ett samverkansavtal även kring gymnasiesärskolan. Det innebär att man kan 

samråda kring programutbud, för att bredda dessa elevers möjligheter till val. I praktiken är det förenat 

med en del svårigheter, då det innebär längre transporter för eleverna.  

2.2 Nuläge omvärld 
Eleverna kan genom det nya samverkansavtalet söka fritt mellan kommunerna och tanken är att det ska 
vidga deras möjligheter till val. Luleå kommun erbjuder utöver individuella programmet, programmen 
för hotell, restaurang- och bageri, samt fastighet, anläggning- och byggnation.8  Bodens kommun 
erbjuder utöver individuella programmet, programmen hantverk- och produktion, samt samhälle, natur- 
och språk som är ett mer teoretiskt utformat program.9 Älvsbyns kommun anordnar inte 
gymnasiesärskola i egen regi, utan de flesta av dessa elever får sin utbildning i gymnasiesärskolan i Piteå 
kommun. Arjeplogs kommun och Arvidsjaurs kommun bedriver inte någon egen 

                                                            
5 SOU 2011:8. Sid 267 
6 Skollagen 2010:800 19 kap. 34 § (Lag 2012:109). 
7 Sveriges Riksdag, Gymnasieförordning 2010:2039. 
8 http://www.lulea.se/utbildning--forskola/sarskola/gymnasiesarskola.html 2017-05-13. 
9 http://www.boden.se/bodens-
kommun/utbildning_bjorknasgymnasietskolanmedkunskapenicentrum_varaprogram_gymnasiesarskolan_nationell
aprogram 2017-05-13. 
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gymnasiesärskoleverksamhet. På nationell nivå fördelar sig utbudet i Sveriges kommuner enligt tabell 1 
nedan:10 

Program Antal kommuner 
som erbjuder 

I närområdet 

Administration, handel och varuhantering 79 Kalix 

Hotell, restaurang- och bageri 75 Luleå, Skellefteå 

Fastighet, anläggning- och byggnation 63 Luleå, Kalix 

Fordonsvård- och godshantering 52  

Hälsa, vård- och omsorg 52  

Skog, mark- och djur 39 Skellefteå 

Estetiska verksamheter 37 Skellefteå 

Hantverk- och produktion 35 Skellefteå 

Samhälle, natur- och språk 33  
Tabell 1. Sammanställning av elevfördelning per program.   

Administration, handel- och varuintag samt Hotell, restaurang- och bageri, är det program som flest 
kommuner erbjuder. Ett rimligt antagande är att dessa program är relativt attraktiva för många elever 
och att det är möjligt att komma ut i arbetslivet efter slutförd utbildning. En intressant sak som inte 
kommer fram i ovanstående tabell men i samma källa, är Lycksele kommun som erbjuder samtliga 
nationella program i sitt utbud. Det skulle kunna vara av intresse att titta på hur de lägger upp sin 
utbildning och hur de kan upprätthålla kvalité och kostnadseffektivitet med ett så stort utbud.  

3 Metod 

Personal på gymnasiesärskolan, tretton till antalet, deltog i framtagandet av utvecklingsområden. De 

arbetade utifrån två frågeställningar som de fick reflektera över, först enskilt och sedan grupp. Utifrån 

dessa samtal klassificerades resultatet till större huvudsakliga utvecklingsområden. För att komplettera 

lärarnas uppfattningar användes några studier från olika utbildningssäten. 

  

                                                            
10 http://www.gymnasiesarskola.se/sok/skolor 2017-05-13 
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4 Utfall/Resultat 

Intervjuerna med personalen utgick från två frågeställningar:  

1. Hur ser en gymnasiesärskola i toppklass ut 2025?  

2. Vad behöver vi då göra för att skapa en gymnasiesärskola i toppklass, med sikte på 2025?  

Samtalen mynnade ut i fem huvudsakliga utvecklingsområden. Områdena struktureras under rubrikerna 

nedan med redogörelse för personalens åsikter om vad man anser behöver utvecklas och i vissa fall hur.  

4.1 Personal och kompetens  
Det finns en utbredd upplevelse av behovet av mer och bättre riktad kompentensutveckling mot 

gymnasiesärskolans verksamhetsområde, helst för hela programlag, även för assistenter. Personalen 

upplever att de i alltför hög grad får delta i kompetensutvecklingsinsatser som riktar sig till 

gymnasieskolans personal, och som de har begränsad nytta av. Det är viktigt att höja hela personalens 

kompetens så att alla är insatta i kurs/läroplaner. Höjer man kompetensen finns bättre förutsättningar 

för pedagogiska samtal och samsyn kring kunskapsbegrepp.  All personal måste ha kunskap och 

förståelse för elevernas funktionshinder.  

4.2 Elevernas utbildning 
En fundering bland personalen är hur man inom ramen för de program vi har idag ska fånga upp den 

elevgrupp som blir dominerande i och med förändringen i läroplanen. Har vi rätt program, rätt innehåll i 

utbildningen i relation till de funktionshinder och olikheter som elevgruppen består av? Optimalt vore 

att kunna ha en mer allmän inriktning på gymnasiesärskolan kombinerat med att eleverna kan välja olika 

kurser som matchar deras intressen och behov. Men programstrukturen styrs av nationella riktlinjer och 

i dagsläget är det inte helt enkelt att åstadkomma en sådan förändring. Ett önskemål bland personalen 

är att det skulle finnas mer frihet att utveckla elevernas styrkor. Större utbud, fler val vore önskvärt. Kan 

vi fånga dem med deras intressen så skulle de bli mer motiverade för sin skolgång. Kommunens 

övertagande av Grans Naturbruksgymnasium öppnar upp för möjligheter att kunna bedriva viss del av 

verksamheten där. Inriktningen skog, mark- och djur skulle lämpa sig väl om det fanns ett tillräckligt 

stort elevunderlag.  

Personalen lyfter frågan om de begränsade möjligheterna att transportera sig, och menar att en egen 

buss skulle underlätta för dem att ta del av olika former av utbud i kommunen.  

I en studie som genomfördes på magisternivå vid Karlstads universitet genomfördes intervjuer med före 

detta gymnasiesärskolelever. I studien kom författaren fram till att elevernas upplevelse av skoltiden var 

att den hade givit dem utmaningar som utvecklat dem som människor, men att de inte givits tillräckligt 

stora intellektuella utmaningar. Att lärare och annan personal ibland givit dem missriktat stöd eller att 

stöd satts in för sent under utbildningen. Resultatet i studien pekade på betydelsen av kunniga och 

förstående vuxna i ungdomars närhet under den första tiden som ung vuxen för att speciallärare ska 

kunna skapa förutsättningar för varje elev att utvecklas optimalt.11 Även om detta är en studie med 

                                                            
11 Anette Frank. Karlstads Universitet. Två före detta elevers berättade erfarenhet av särskolan: En narrativ studie. 
2016.  
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väldigt litet underlag, så kan det ändå ge en fingervisning om hur elever kan uppfatta sina 

skolerfarenheter och tankar om vad man som utbildningsanordnare bör vara medveten om. 

4.3 Arbetsmiljö och lokalfrågor  
Friska lokaler är något som framkommer i personalens synpunkter. Gymnasiesärskolan har vid flertalet 

tillfällen varit drabbad av vattenskador då avvattning från huset inte fungerat. Skadorna är åtgärdade 

men det behövs åtgärder som säkerställer att det inte återupprepar sig.  

I en studie vid Mälardalens högskola framkommer att en viktig förutsättning när det gäller undervisning 

av elever vid gymnasiesärskola är möjligheten att kunna individualisera och arbeta i små grupper. En 

stor utmaning för lärare är att kunna anpassa undervisningen till elevernas olika kunskapsnivå, så att alla 

elever kan tillgodogöra sig undervisningen på bästa möjliga sätt.12 Personalen vid gymnasiesärskolan vid 

Strömbackaskolan framhåller att det behövs lokaler som främjar ett tematiskt arbetssätt. Olika rum för 

olika aktiviteter, ungefär som i förskolan. Det finns behov av fler små rum än vad som erhålls idag, där 

man kan jobba ensam med elever vid behov.  

En central fråga är också utemiljön. Det behövs en bra utemiljö där eleverna kan få möjlighet att röra på 

sig utan att någon personal av säkerhetsskäl ska behöva hålla i, gå bredvid. Det främjar inte elevernas 

självständighet.  

Utemiljön är idag varken trygg eller stimulerande. Personalen måste gå iväg från skolan på promenader, 

och det blir monotont för eleverna. Utemiljön skulle kunna förbättras med att man anlägger ett område 

med t ex hinderbana, lekpark, sand etc. så att eleverna har olika alternativ att välja på. Platsen bör vara 

inhägnad så att man kan ge eleverna både frihet och trygghet. 

Vid Sannarpsgymnasiets gymnasiesärskola, har man satsat på ett uterum för eleverna. Naturrummet 

öppnar upp dörren till omvärlden för eleverna och gör olika miljöer tillgängliga. Man menar att 

utomhuspedagogik inte bara handlar om att komma ut, det möjliggör ett annat lärande.13  

4.4 Samverkan 
Önskemålet om en mer inkluderande gymnasieskola/gymnasiesärskola – en skola för alla elever, är 
något som kommer fram i samtalen med personalen. Ett ökat generellt samarbete mellan olika ämnen, 
program och mellan gymnasiet och gymnasiesärskolan behöver etableras.  
 
I gymnasiesärskolans betänkande (SOU 2011:8) sägs att ”lokalmässig integrering är en nödvändig men 
långt ifrån tillräcklig förutsättning för att nå en mer inkluderad utbildning för elever med 
utvecklingsstörning. Dessutom behövs en ledningsorganisation som kan stödja en inkluderande 
utbildning där verkliga möten mellan elever uppstår i utbildningssituationen. För detta krävs en ökad 
samverkan mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.14 
 

                                                            
12 Mälardalens högskola – akademin för utbildning kultur och kommunikation. ”Och den ljusnande framtid är 
deras?” Andreas Lindberg, Maria Lodenius (2016). 
13 Specialpedagogik. Enike Koch. Fågelperspektiv på lärandet. 12 maj 2017 sidan 12-15. 
14 SOU 2011:8. Sid 182 
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En god samverkan med hemmen är också en mycket viktig förutsättning för att nå framgång enligt 

personalen. Tydlig kommunikation när det gäller mål, kursplaner, vad som erbjuds, planering och kring 

vad som förväntas av anställda, elever och föräldrar. 

4.5 Framtiden för eleverna efter gymnasiesärskolan 
I Statens offentliga utredningar (SOU 2011:8) redovisas en ganska dyster bild när det gäller andelen 

elever från gymnasiesärskolan som etablerar sig på arbetsmarknaden, i verkliga eller skyddade 

anställningar, efter avslutade studier. Andelen har sjunkit drastiskt under senaste decennierna.15 I 

studien från Mälardalens högskola framkommer att en stor nackdel med skolformen är att eleverna 

efter att ha avslutat sin utbildning många gånger blir begränsade i sitt vuxenliv. De marginaliseras och 

ges helt andra förutsättningar i samhället på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning.16  

Personalen vid gymnasiesärskolan Strömbacka, anser att det är viktigt att vi försöker analysera vilken 

kunskap eleverna behöver i framtiden och säkerställer att utbildningen tar sikte på detta. Det är också 

av central betydelse att föräldrarna så långt det är möjligt tryggas i vad som händer med deras barn i 

framtiden den dag de lämnar gymnasiesärskolan.  

I samtalen framhåller personalen att det borde gå att utveckla elevernas APL genom att kommunen åtar 

sig ett större ansvar. Kan eleverna få in en fot i olika kommunala verksamheter redan under sin studietid 

så är mycket vunnet. Man kan då stärka eleven i att utveckla förmågor som behövs vid APL-platsen så 

att eleven i bästa fall kan få en kommunal skyddad anställning när eleven går ut gymnasiesärskolan. Det 

skulle bli en trygg röd tråd för eleven, från skola till arbetsliv.  

Något som kommer fram i samtalen är det faktum att många elevers förmågor inte tillvaratas när de 

slutat skolan. Många tappar de kunskaper de utvecklat under sin tid i skolan, t ex förmågan att läsa. Det 

är viktigt att eleverna efter skolan hamnar i ett sammanhang där ett fortsatt lärande får äga rum så att 

de får använda sin fulla potential även i arbetslivet.  

I gymnasiesärskoleutredningens betänkande från 2011 skriver utredarna att:17  
 

”Enligt vad utredningen erfarit är ett stort problem att många arbetsgivare, inte minst 
inom offentlig sektor, är obenägna att anställa ungdomar från gymnasiesärskolan, trots 
möjligheter till olika former av stöd. I mindre och medelstora kommuner går det ofta att 
etablera kontakt mellan skola och arbetsliv som resulterar i att elever kan få relevant 
arbetsplatsförlagd utbildning (APU) eller praktik och i bästa fall anställning med 
lönebidrag efter genomgångenutbildning. Ofta bygger detta på att enskilda lärare eller 
studie- och yrkesvägledare har goda personkontakter, inte sällan med företagare med få 
anställda. Positivt är också att vissa stora företag har som policy att anställa personer med 
funktionsnedsättning. En utökad samverkan kan bidra till att en större andel ungdomar 
i framtiden lämnar gymnasiesärskolan med en relevant arbetslivserfarenhet som gör dem 
bättre rustade för arbetslivet. Och att de gör det till en adekvat anställning, med eller utan 
lönebidrag eller andra stöd. För att det ska ske några större framsteg på detta område 

                                                            
15 SOU 2011:8. Sid. 173-174. 
16 Mälardalens högskola – akademin för utbildning kultur och kommunikation. ”Och den ljusnande framtid är 
deras?” Andreas Lindberg, Maria Lodenius (2016). 
17 SOU 2011:8. Sid. 332. 
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krävs dock kraftfullare och mer genomgripande förändringar på det 
arbetsmarknadspolitiska området, frågor som faller utanför denna utrednings uppdrag.” 
 

Man säger också att det är ”angeläget med en sammanhållen process i den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen för elever med en utvecklingsstörning, som sträcker sig både under och efter 
skoltiden.”18  
 
Utredarnas tankar går helt i linje med det som personalen lyfter fram i samtalen utifrån sina 
erfarenheter.  

5 Hållbar utveckling 

Det som lade grunden för hållbarhetsbegreppet var Brundtlandkommissionen som under åren 1983-

1987 stadgade att med hållbarhet avsågs att; ”utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.19  

Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och ett globalt perspektiv.20Vid ett FN-toppmöte i 

Johannesburg om hållbar utveckling, lade man fast att all utveckling måste vara hållbar och att 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter måste integreras.21 

Arbetet med hållbar utveckling stadgas både genom nationella styrdokument för skolan men även som 

ett kommunalt uppdrag. Sedan 2010 har Piteå kommun bedrivit ett strategiskt förvaltningsövergripande 

arbete för hållbar utveckling, bland annat genom medverkan i Energimyndighetens program ”Uthålliga 

kommuner”.22  

Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare; ekonomisk, socialt och miljömässigt ansvar, och dessa 

intressen behöver befinna sig i balans.23 De lokala delprojekten i denna utredning, speglas i dessa tre 

hållbarhetsperspektiv.  

5.1 Social hållbarhet 
Behovet att tillvarata den arbetskraftsresurs som gruppen elever inom gymnasiesärskolan utgör. Många 

av dessa elever kan bidra till värdefullt arbete om de får chans till tillträde i arbetslivet. I samverkan på 

kommunnivå och skolnivå skulle en förbättring kunna åstadkommas.   

                                                            
18 SOU 2011:8. Sid 348. 
19 https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-
development/hallbar-utveckling-1.350579 2017-05-15. 
20 NE.se 
21 SOU 2004:104. Sid. 38. 
22 Piteå kommun - Utbildningsförvaltningen, Plan för hållbarhet. Sid 3. 
23 https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/hallbarhetstjanster/vad-ar-hallbarhet.html 2017-05-15 
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5.2 Ekologisk hållbarhet 
I denna genomgång av gymnasiesärskolan har jag inte funnit något som direkt går att koppla ihop med 

ekologisk hållbarhet. Det skulle väl då möjligtvis vara elevernas tillgång och närhet till naturen sett ur ett 

lärandeperspektiv.  

5.3 Ekonomisk hållbarhet 
Att inte tillvarata den kompetens som finns i gruppen elever med intellektuell funktionsnedsättning är 

också ett ekonomiskt slöseri. Kan man utveckla deras starkaste förmågor och koppla ihop detta med en 

planerad anställning, så borde det vara en win-win situation. Eleven ska ha en försörjning oavsett vad. 

Ur ett samhällsperspektiv och ett mänskligt perspektiv så borde man vinna på en tidigare och långsiktig 

planering för detta. Här skulle kommunen kunna ta på sig ett större ansvar.  
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6 Analys 

I samband med den nya läroplanen som trädde i kraft 2013, så förändrades mottagandet i särskolan. De 

elever som idag har rätt att antas till särskola har generellt sett som grupp större stödbehov och högre 

grad av intellektuella funktionsnedsättningar. Det ställer krav på gymnasiesärskolan att anpassa sin 

verksamhet innehållsmässigt och miljömässigt så att målgruppen får möjlighet att utvecklas till sin fulla 

potential. Det ställer också krav på huvudman och ledning, att tillsammans med personalen driva 

gymnasiesärskolan i önskad riktning. För att kunna göra detta behövs en god utvecklingskultur och 

utvecklingsstruktur och det i sin tur, kräver goda kunskaper och kompetens hos alla medarbetare, så att 

man genom pedagogiska diskussioner och medvetna satsningar kan föra verksamheten framåt. Men 

gymnasiesärskolan är hela gymnasieskolans angelägenhet. Ledning och personal behöver tillsammans 

fundera kring hur man kan  utarbeta former och strukturer för hur en långsiktig samverkan ska komma 

tillstånd.  

Elevernas utbildning på gymnasiesärskolan får inte ses som en lösryckt del i deras liv. Utbildningen 

måste vara en länk i en lång livskedja, som har sin grund i elevens förutsättningar och intressen vilket 

sedan kan haka i nästa länk som är länken ut till vuxenstudier och/eller arbetsliv. Skolan styr naturligt 

nog inte över hela denna process själv. Men med bättre samverkan och förståelse, inte minst från ett 

kommunalt samhällsbyggnadsperspektiv, så kunde möjligheterna till ett meningsfullare vuxenliv för 

eleverna kunna förbättras. En spaning på hur andra kommuner gjort för att nå målen med 

individanpassning och samverkan kring APL kunde vara gynnsamt.  

En annan fråga att fundera kring är om Grans Naturbruksgymnasium skulle kunna nyttjas som en resurs 

för gymnasiesärskolan efter ett kommunalt övertagande. Det finns förmodligen många möjligheter, allt 

ifrån nationellt program till betydligt mer begränsade samverkansområden. Ett hinder är förstås 

transporterna vilket personalen också lyfte fram i samtalen.  
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7 Rekommendationer, slutsatser och frågeställningar 

 Planera för och skapa en stimulerande utemiljö, som kan utgöra både lärmiljö, fysisk träning och 

rolig rekreation för eleverna.  

 Satsningar på gemensam kompetensutveckling riktat mot personalgruppen gymnasiesärskola, i 

syfte att höja den pedagogiska nivån och diskussionen i hela personalgruppen.  

 Se över innehållet i gymnasiesärskolan ifall det är möjligt att individanpassa på ett bättre sätt.  

 Utveckla elevernas APL och koppling till arbetslivet efter gymnasiesärskolan, gärna tillsammans 

med representanter för kommunal verksamhet. Viktigt att det så långt det är möjligt kan 

beredas stimulerande arbetsuppgifter anpassade till deras förutsättningar och styrkor.  

 Stärk samverkan och integration över programgränser och skolformer vid Strömbacka.  

 På sikt kan man behöva fundera över lokalernas utformning, om de är optimala för 

gymnasiesärskolans behov och verksamhet.  
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