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-

Mer utbildad personal.

-

Vi ser bara fördelar med tanken att inkludera särskolans årskurser när man tittar på
högstadiet.

-

N/A

-

"Jag har inga närmare insikter i den, men vad gäller s k funktionsvariationer så vill jag
se fler med sådana ute i samhället, så att det hela avdramatiseras och man vänjer sig
vid att se människan, inte handikappet.
Särskolor behövs absolut, även om jag förstår att de tyvärr kan upplevas som
stigmatiserande; för att samla specialkompetens bland handledare och inte minst för
att den ordinarie skolan inte ska hämmas av mer resurskrävande elever. (Men se gärna
till att det finns kontaktytor mellan dem med funktionsvariationer och dem utan.)"

-

Den är bra som den är idag i grunden. Tillför mer resurser så de kan utföra
verksamheten som de vill. Vi har ett av världens högsta skattetryck, fråga er själva
vart de pengarna tar vägen! Jag hoppas innerligt att ni tänker om angående detta för
svaret på de problem politiker har skapat i detta land löses inte genom att försämra
tillvaron för våra barn.

-

Inkludera särskolan i skolan (beroende på svårigheter) för att öka förståelsen för
olikheter.

-

Behövs säkert i nuläget

-

Dra inte i adhd i särskolan, detta skapar onödigt utanförskap

-

Mindre grupper flera anställda.

-

Bör vara samlat - taxi dit från hela kommunen! Och ligga nära andra skolformer!

-

Låt dem växa långsamt

-

Funderar över den enorma personaltätheten inom denna skolform och den extrema
bristen på personaltäthet inom övriga skolformer.

-

Individanpassat.

-

Vi "normalstörda" har mycket att lära oss av de särbegåvade.

-

NEJ till stor särskola

-

I anslutning till övrig skola.

-

Visste inte ens om att den fanns. Bra om de även tar emot eleverna med NPFdiagnoser

-

Här är jag dåligt insatt, men fokus måste ligga på elevens behov. Och att möjliggöra
för personalen att på bästa möjliga sätt kunna göra sitt jobb på ett bra vis och
tillgodose vad eleverna behöver för att lära så effektivt som möjligt. Hur skulle
särskola kombineras med tanken/förslaget om en enda stor högstadieskola?

-

Jag tycker att mer borde satsas på särskola, där fler elever kan få lyckas att klara
skolan! Lika som att fler högstadieskolor bör byggas, så bör även fler särskolor
byggas! Fler insatser för barn med Npf!

-

Efter att ha arbetat med särskoleelever så vet jag att de behöver lugn och ro för att
fungera bra. Om de ska integreras i större skolor behöver de ha raster enskilt och
tillgång till stimulerande skolgård, gärna skog också.

-

Den MÅSTE integreras i vanliga skolan, visst de ska ha egna klasser och speciell
undervisnign men de ska äta i samma matsal, vistas i samma lokaler som övriga
elever. De ska inte gå på någon egen skola. De är precis som vi andra!

-

Viktigt att särskolan finns kvar och att resurser finns för att se alla barns behov

-

Även elever i särskolan missgynnas i stora skolor!

-

Se till att det finns lokaler som gynnar elevgrupper. Öppna upp för platser och
diskutera de barn som ligger precis på gränsen för att antas till särskolan. Vilka
alternativ erbjuds dessa elever?

-

Det borde inte vara så svårt, som det är idag, att få personal att skriva de intyg som
krävs för att få en placering på särskola.

-

Mycket viktig och bra om den kan vara inbakad med andra skolor så alla får
delaktighet.

-

Alla har rätt till likvärdig skola enligt skollag

-

Lika som med övrig skola. Bra förutsättningar för en trygg miljö och mycket
vuxenstöd.

