
 

 

 

 

 

 

 

Protokoll Samrådsmöte Kungsskolan 2017-11-16 

 

Rektorn hälsar välkommen och samtliga deltagare presenterar sig. 

Lägeskontroll: 

Skolan är fortfarande i en situation där det söks pedagoger. Det har varit en rörig termin, och många 

lärare har lämnat! Det är mycket tjänster ute, (SV, ENG, FR och Trä-/metallslöjd). 

Rektor har diskuterat med Skolchefen angående detta. Brev kommer att sändas ut till elever/familjer 

angående detta. Rektorn läser upp för samrådsrepresentanterna. 

Ny behörig lärare i Tyska (Heidi) börjar på måndag den 20:e november. 

Erbjudande om "Lovskola" kommer att finnas med i brevet. 

Ledningsdeklaration läggs på Infomentor, delas även ut till samrådsrepresentanterna vid mötet. 

 

Reflektioner från föräldrarna: 

Får alla elever behörig tysklärare? Patrik kvar? Nån annan? Kristian på UC samarbetar med rektorn. 

Vad händer efter jul om inte det löses? 

Hur säkerställer man för elever som ligger efter? Heidi ska göra en inventering och 

bedömningssituation. De som undervisar bedömer. Enligt föräldrar finns det många elever som mår 

dåligt pga lärarsituationen. 

 

Rundgång/Laget runt 

7A Inget. Väntar på att allt ska falla på plats. 

7B Inget. 



7C1 Ingen representant?! 

7C2 Inget. 

8A Inget. 

8B1 Ifrågasätter köpstopp. Gäller "på totalen" enligt rektorn. Inget som eleverna 

 kommer att märka av. 8B1 liten grupp i ENG, ny lärare igen? Skolan vet ej vem som 

 ersätter Anneli Berg. 

8B2 Ingen representant?! 

8C Undrar över bemanningen på TY. Sebastian, Heidi och Patrik delar på detta. 

 Engelska? Pavlos.... Ett lyft med nya killen i FY (Andre). 

9A2 Alla nior vill ha ut datum på nationella prov på Infomentor.  

 Information angående  gymnasievalet väldigt dålig. De har sett samma film som 

de  såg i åttan. Inga samtal, ingen info. Elever efterlyser samtal med SYV. 

 Gymnasiemässan i Helsingborg har redan varit. Ingen reklam om detta från SYV. 

 Brev har sänts hem från kommunen angående valet, men ingen info från SYV på 

 skolan. 

 Reklam för UC? Vid lunch kommer ambassadörer från UC att stå i korridoren och 

 presentera gymnasiet. Sent beslut i utbildningsnämnden vilka program som ska 

 finnas där. Det blir EK, SA, NA och FO. 

9B Allt fungerar. Det är TY som är problem, bara. 

 Nationella prov i SV gick bra. 

9C Första månaderna i höst, många olika vikarier. Elever jobbade med olika saker.  

 I MA är de ett kapitel efter övriga klasser. Prov på kap 1, ej på kap 2 som de läst. 

 I FR började man med att läsa ut 8:ans bok. 

 ENG har varit katastrof hela 8:an och det byggs på nu i 9:an. 

 FY - läst 1 kapitel under terminen fram till nu. 

 Hur ska eleverna läsa ikapp? Betyg till gymnasieintag. Extralektioner i veckorna, 

 istället för "lovskola"? Lovskola blir en form av bestraffning för eleverna, inte deras 

 fel att situationen ser ut som den gör! Allvarlig situation!! 

 Många elever i nian riskerar att få F i matte. Ma/Fy-lärare ej skrivit omdöme innan 

 han slutade sin tjänst. 

 Vad finns för svar till eleverna om hur undervisningen ska "repareras"? Våren = 

 NATIONELLA PROV! 



 Föräldrarna efterlyser en plan från ledningen hur det hela ska lösas - SENAST 

 MÅNDAG 20 NOVEMBER.  

 Läxhjälp måndag och onsdag. Vad kan skolan göra mer? Elevens val? Möjligt att 

 välja de ämnen man ligger efter i? 

 Behörig lärare i MU? Stöttning av annan personal, enligt rektor. 

 Skolchefen (Ingela Ström) vet om situationen!! 

 Det har inte hänt något sedan förra samrådsmötet (jo, en TY-lärare har anställts fr o 

 m 20 nov). 

 Rektor och lärare har haft möten med Ingela Ström angående situationen och de 

 (rektorer och lärare) tycker de haft bra möten. Även elevvårdsstyrelsen har träffat 

 Ingela Ström - på eget  initiativ, då de känner att det inte finns tillräckligt med 

 lärare. De har även blivit kallade till kommunstyrelsens arbetsutskott för att 

 presentera sig för politikerna, och för att meddela sin frustration över situationen. 

 

 Rektorn informerar om Lucia på Forum, att även UC-eleverna bjudits in dit. 

 Alla undrar hur vi ska få lärarna att stanna på Kungsskolan. Det är mycket 

 lärarbyten. 

 Nätverksrepresentanter Magnus och Robban går på nästa veckas möte med 

 politiker och Ingela Ström. 

 

 Nästa samrådsmöte är den 8 februari 2018 kl 18,30 i Lärarrummet på Kungsskolan. 

 (Nätverksmöte 12 februari). 

 

Vid protokollet: 

Camilla Svensson (repr 7C2) 

 

 

  

 

 

 


