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Viktigt att vi alla hjälps åt att få föräldrar engagerade att framföra synpunkter till 

samrådsrepresentanterna så att samrådsmötena blir meningsfulla. 

9:an Föräldrar önskar mer information om gymnasievalet. SYV sanja Bengtsson kommer att bjuda in 

föräldrar och elever till enskilda samtal. 

Framtidståget, vad är det undrar föräldrar? Framtidståget är information som syftar till att elever ska 

börja fundera över sitt framtida yrkesval. 

Datoranvändningen är låg i 9, trots enligt läroplan ska en hel del arbete och uppgifter utföras och 

bedömas efter dator kunskap och användning. Datorer finns men används inte så ofta så frågan är 

hur det går för Kungsskolans 9:or nästa år på gymnasiet. Per ska undersöka det. 

Diskussion om elevernas arbetsbelastning. Måste det vara 2-3 prov varje vecka?  Hur blir det när 

Nationella proven kommer?  7c Har för mycket prov och läxor, i snitt 5/v, önskar bättre 

framförhållning av lärarna så att de får veta tidigare när både prov och läxor är, så att eleven själv 

kan göra sin planering för att hinna med. 

Utvecklingssamtalen ger inte så mycket information om elevens kunskaper när det saknas 

information från de övriga lärarna, utan endast från den läraren som håller i själva 

utvecklingssamtalet. Eleverna vill veta var de ligger betygmässigt och vill veta vad de ska jobba med 

för att få de betyg som de vill ha. 

Eleven ska kunna få information av berörda lärare när som helst under terminen om var den eleven 

ligger och vad som behövs för önskat betyg. Förälder har också rätt att kontakta lärare för önskad 

betyginformation. 

Läxan ska finnas på infomentor, men det är ändå elevens ansvar att under lektion ta till sig 

information om läxan. 

Personal går nu Kompetensutveckling om Bedömning och Betyg. 

Vi såg en film på samrådsmötet om betyg. Vi rekommenderar att alla ser den: 

http://www.pedagogvarmland.se/filmer/betyg-sa-funkar-det 

Vi var alla överrens om att Kungsskolan föräldramöten behöver förnyas. Vi diskuterade olika förslag 

och vi hade önskemål om att separera klasserna 7, 8 och 9 var för sig för att få det mer 

åldersrelevant. Per tar emot förslag på olika tema till föräldrar möten. 

Rapport från nätverksmötet: Bussen kan (vill) inte synka sina tider till skolan, så skolan får ändra sina 

tider. Men den 13 december ska bussen till Skånes Fagerhult på eftermiddagen ändras, vet ej exakt 

vilka tider. Det är trångt i matsalen så en del barn ( de yngre) vet ej var de ska sitta, diskussion förs 

med Ingela Ström, organisationen behöver justeras. Till nästa Nätverksmöte 24 november i Tockarp 

tar vi  åter igen med frågan om busstider/skola. 

 

Vid pennan: Rita Nilsson 


