
Nätverksgruppensammanträdesprotokoll 

Örkelljunga kommuns skolverksamhet 

 

Minnesanteckningar förda vid nätverksmötet på: 

 

Skola Mötesdatum Representanter  Närvarande 

Bokelunda  

Malin Åkerberg X 

Tinette Andersson X 

Von Reisers  

Johanna Kvist  

  

Bering  

Olle Nilsson X 

  

Tockarp 170515 

Marie Holmström X 

  

Eket  

Åsa Löfstedt  

  

Mården  

Annika Runert X 

Annika Andersson  

Kungs  

Magnus Carlsson X 

Robert Andersson  

Förskolorna  Benjamin Baron  

  Veronica Önnerfjord X 

Ordförande 

Utbildningsnämnden 

 
Theresa Lindahl  

Chef 

Utbildningsförvaltningen 

 
Ingela Ström X 

 

 

 



Nätverksrepresentanternas åtaganden: 

 

 Välkommen att representera din skola i ”Nätverksgruppen” och föra föräldrarnas talan. 
 

 Kontrollera att respektive skolas samrådsmöte planeras in före nätverksmötena. (Rektorn 
motsvarande respektive skola/ ska planera för detta). 

 

 Varje läsår hålls det 5 st Nätverksmöten, som bokas enligt en turordningslista på 
Bokelundaskolan, Åsljunga skola, Beringsskolan, Tockarps skola, Ekets skola, 
Mårdenskolan, och Kungsskolan. På mötena bör minst en av de två representanterna från 
varje skola närvara. 

 

 Representanternas uppgifter är att även delta på de 5 samrådsmötena, som alltid hålls 
innan nätverksmötena, och därifrån ta med sig och framföra på nätverksmötet de två 
viktigaste frågorna som tagits upp i de olika grupperna från förskolan och uppåt.  

 

 Vid det tillfälle när mötet hålls på den egna skolan (var 7:e gång) ska man se till att rektorn 
(eller någon annan) kommer och presenterar ”värdskolan”. Ombesörj även att det finns 
frallor/tilltugg och kaffe/the samt att man får en nyckel och instruktioner om lås och 
larmrutiner. Vid detta tillfälle bör båda skolans nätverksrepresentanter närvara eftersom 
den ena agerar ordförande och den andra skriver protokoll. 

Mötesprotokoll mailas till utbildningsförvaltningen (Anneli Eliasson-
anneli.eliasson@orkelljunga.se  ) som vidarebefordrar detta till de övriga representanterna 
samt rektorerna motsvarande. 
 

 

Martin Johansson välkomnade alla samt presenterade sig och en kort vision om hur han vill 

forma Kungsskolan. Han hoppas att biträdande rektor kan vara klar och på plats till 

skolstarten till hösten. 

Ingela Ström berättade att Skolinspektionen skulle komma. 

 

Återkoppling från föregående protokoll samt tidigare förda ärenden: 

- Ingela Ström kollar upp hur många gånger som det är bad per termin. 

- Beringskolan kommer att få konstgräsplan. 

- Ingela ber att Kristian Swärd kommer till ett möte. Frågor som vi vill diskutera är:  

Hur ser planen ut för planerade gång- och cykelvägar utmed 24:an och för 

Ängelholmsbacken, Mårdenskolan-Jysk, samt vilka vägar är kommunens och ev. åtgärder 

för att dämpa hastigheten utanför skolor/förskolor? 
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Övriga kommentarer från Utbildningsförvaltningens chef: 

- Ingela Ström berättade att några ämneslärare från 6:an och 7:an i kommunen träffas 

för att se att eleverna har ”rätt” och någorlunda samma kunskaper när de kommer till 

årskurs 7, detta ska ske fortsättningsvis. Frågan kom upp om detta även sker när 

eleverna börjar gymnasiet? (om utbyte sker mellan kommuner). Detta finns på 

rektorsnivå mellan vissa kommuner enligt Ingela. 

- 2 miljoner extra till grundskolan för höstterminen 2017.  

- Ingela berättade att Kultur- och Fritidsförvaltningen har ett projekt som börjar på 

Bokelundaskolan där man utökar skolan med 1 timme i veckan i årskurs 3 och 6. 

Detta ansvarar Kultur-  och Fritidsförvaltningen för och ligger 50% på idrott 50% 

kultur. 

- Det har anställts 2 förskolechefer eftersom  Sara Antonsson och Lena Toft som har 

slutat. 

 

Nätverksmötets aktuella frågor skolvarvet runt 

Bokelundaskolan 

Inga frågor. 

 

Von Reisers skola 

Ingen representant. 

  

Beringskolan 

Vill slå ett slag för teckenspråk, vilket ses som positivt för alla, elever, föräldrar och lärare. 

- Vill ha mer rörelse under skoltid ( på vissa ställen börjar skolan med en promenad ) 

Svar: projekt påbörjat med Bokelundaskolan av Kultur- och Fritidsförvaltningen (se 

anteckningar ovan). 

 

- Vill ha fler utbildade fritidspedagoger  Svar: Finns 4-5 utbildade, men när man söker 

personal i fortsättningen ska dessa tjänster vara på 100%. De utbildade söker oftast 

inte tjänster  på t ex. 50-75 % tjänst. 

 

Tockarps skola 

Inga frågor. 

 

 



Ekets skola 

Ingen representant  (dock en fråga som framfördes).  Internetet är dåligt Svar: Är under 

utredning. 

 

Mårdenskolan 

- Parkering - trafiken  Svar : Se ovan om att Kristian Swärd ombeds att närvara vid ett 

möte. 

- Frågor om Infomentor :  

- Om man har barn i 2 skolor kan man inte logga in för att se bedömningarna.  

Svar: Ingela tar frågan vidare. 

- Önskemål om att sms-påminnelser kan användas mer. (endast 2 st. sedan kostnad ?)  

Svar: Ingela tar frågan vidare. 

 

Kungsskolan 

- Oro för att timmarna för kuratorer och skolsköterska inte är tillräckliga på 

Kungsskolan. Svar: Ses över att det blir heltid på dessa tjänster. 

- Det verkar som att kunskap/användande om/av  droger och otillåtna medel kryper ner 

i åldrarna och detta är ett problem som vi föräldrar behöver hjälp med, diskussioner 

om hur /vad vi alla kan göra. Svar:  Ingela bifogar mail från polisen samt tar detta med 

Brå (Brottsförebyggande rådet). 

 

Förskolan  

- Trafiken runt förskolan Svar: Se anteckningar ovan. Ingela bjuder in Kristian. 

 

Övriga frågor 

- Är parkeringsvakten igång och jobbar? Svar: Ingela tror detta men kollar upp. 

 

Mötet avslutas.  

 

Vid anteckningarna 

Magnus Carlsson, Kungsskolan 

 


