
 

 

Minnesanteckningar Samråd vid Beringskolan  12/5 2016 

Närvarande: Åsa Hedlund-Franz, Elisabeth Karlsson, Carina Martinsson, Agneta 

Hansson,  Magnus Jönsson, Kenny Lärkevie Beringskolans kontaktpolitiker, Maria 

Gustavsson, Jenny Alfredsson, Mirjam Wallin 

 

o Miriam Wallin, särskolans rektor och tf rektor Beringskolan lå 16-17 presenterade sig. 

o Maria berättar om hur skolans ledning kommer att se ut till höstterminen då hon går på 

föräldraledighet. Förutom att Miriam blir rektor kommer ledningsgruppen på 

Beringskolan att ha olika uppdrag. Maria kommer att lägga ut foto och namn på alla 

(se längre ner).  

o Information från nätverksmötet av Åsa, se separat protokoll på hemsidan. Punkter man 

diskuterat var bl.a. ekologiska närodlade produkter i skolbespisningen, trafiken kring 

skolorna, trygghetsvandringar i byn. 

o På nätverksmöten har det även kommit fram att de andra skolorna i kommunen vill ha 

kvar föräldrarådsmötena i samma form som nu. Andra skolor kallar det för 

samrådsmöte och det kommer även Beringskolan att göra framöver. Tanken med att 

förändra samrådets form var ett ”nytänk” för att få föräldrar att engagera sig i 

skolutvecklingsfrågor och att inte under mötenas gång fastna i enskilda, personliga 

elevärende. Detta fortsätter till ht 16. Inget hindrar naturligtvis samrådsgrupperna på 

de respektive skolorna att ordna och genomföra olika aktiviteter tillsammans.   

o Kenny Lärkevie, Kontaktpolitiker presenterade sig. Ni når honom: 

kenny.larkevie@live.se 

o Kommer Beringskolan att växa ytterligare? Maria svarar att det är ett politiskt beslut 

att skolans elevantal inte kommer att utökas. 

o Maria informerar om hösten. Blivande årskurs fem kommer att ”gå tillbaka” till två 

klasser istället för tre. Anledningen är färre elever. Maria poängterar att det inte är en 

form av besparing utan att använda resurserna på bästa sätt. Många i personalen har 

varit delaktiga och fått tycka till innan detta beslut. Maria har skrivit ett brev och 

informerat berörda föräldrar.  

o En ny fritidsavdelning kommer att öppnas i byggnaden ”Beringspecial ” som nu 

renoveras. Personal kommer att nyanställas. 

o Skolan får ny personal till hösten.  



o Skräpplockardagen genomfördes inte av alla klasser. Maria tog beslutet att inte 

fullfölja detta.  

o Kulturkrockarna som kan uppstå när många nyanlända elever med exempelvis annan 

religion börjar på skolan diskuterades. Skolan arbetar vardagligt med inkludering och 

integrering. Detta gäller inte enbart elever från andra länder utan även exempelvis 

elever med särskilda behov. Skolan ska anpassa undervisningen så att det gynnar alla 

elever. När det gäller ämnet idrott och hälsa har det i någon klass uppstått problem i 

form av köbildning vid ombyten då det förekommit att elever ockuperat toaletten för 

att få byta om ensam. Individuella lösningar måste ses över och göras i sådana här fall. 

Att inte kunna erbjuda enskilda utrymme för ombyte om behov finns går emot 

skollagen. Marcus Svensson idrottslärare ska se över detta.  

o Åsikt om orienteringsdagen framfördes, den var välorganiserad och mycket bra! 

Roligt att höra positiv feedback tycker vi!! 

 

Frågor från föräldrar:  

1. 

Hej! 

Jag har en synpunkt på skolmaten som du gärna får ta upp om detta är ett aktuellt ämne på 

detta möte.  

Jag anser att det är på tok för mycket halvfabrikat som serveras i matsalen. Matsedeln är 

fantasilös och trist. Ex 1-4 april var det kyckling 4dagar i rad och skolmatsalen serverar 

potatis i genomsnitt endast en gång i veckan, resten är det pasta eller ris. Jag jobbar själv på 

skola och äter skolmat varje dag. Den skolan lämnade sista halvfabrikatet, potatisbullar, nu i 

vintras och vi äter lagad mat från grunden med närproducerade råvaror och framförallt så 

mycket svensk mat det går, varje dag. Potatis i alla dess former 3-4 dagar i veckan. Hjärnarps 

kök borde dela med sig av sina kunskaper till Berings kök.  

 

Kenny Lärkevie (kontaktpolitiker) berättade att de just denna dag varit på kurs med Klippans 

Kommuns fd kostchef. Han lyssnade till föräldrarnas tankar kring maten. Samt frågan 

skickades även vidare till kostchef Roland.  

2. 

Hej. 

Här kommer en liten sak som jag vill gärna att du tar upp. Jag kommer inte ihåg om jag har 

pratat med rektorn om det förra året.  

 

Ludvig kom hem idag och sa att de ska på fredag ut och samla skräp på byn precis som förra 

året.( Har idag sett en annan klass vara ute i byn och samla skräp) En jätte bra sak att de lär 

barnen att man inte ska smutsa ner naturen. Men jag tycker faktiskt att det är fel att de gör det 

veckan efter Örkelljunga Dagarna.( Precis som förra året) Jag blir upprörd att de ska göra 



kommunens jobb. Skolan får jätte gärna ha det som tema men gärna en annan vecka.  

Tacksam om du tar med dig detta :) 

 

Se svar ovan 

3. 

Idrottstiderna är ständigt under luppen och det verkar vara överbelastning på hallar och 

resurser stundtals till ofta?! 

Finns det någon som har ett totalt samordningsgrepp över kommunens 

idrottslokaliteter, såväl små som stora typ “Allhallen”? 

Om inte, så varför inte?  

En fråga för Föräldranätverket och politisk nämnd att bekosta/anställa annars!!! 

Borde inte varje idrottslärare i kommunen ha en gemensam person att vända sej till vilken är 

huvudansvarig för kommunens idrottsresurser. 

Slutsyftet med frågan är hur man kan säkerställa att det inte är tvärtrångt i en hall, typ 

“Lillhallen”, samtidigt som det är ledigt i “Allhallen” eller någon annan intilliggande 

idrottshall? 

Det kunde finnas en webbsida där varje hall och lediga tider kan kontrolleras samt 

bokas snabbt och enkelt, givetvis tillgänglig endast för de som är behöriga typ 

idrottslärare på varje skola! 

  

Idrottshallarna går under kultur och fritid. Där är Andreas Meimermondt chef. Kenny 

Lärkevie är vice ordf i nämnden och även här lyssnade han på våra tankar.  

Till hösten kommer Ubc och Kungsskolan att vara i stora idrottshallen och Forum. Lillhallen 

kommer vara för Beringskolans elever. Jag vidarbef även denna fråga till Andreas ang 

bokning m.m. Detta kommer medföra att det inte är lika trångt.  

Kenny berättade även om invigningen av Forum som kommer vara i ht. Detta kommer vara 

en riktigt trevlig tillställning med många olika kulturella- och idrottsliga inslag.   

 4. 

Kulturella krockar vid klädesombyten i både idrottshall samt simhall! 

Då tjejerna byter om före och efter idrottslektioner såväl i idrottshallarna som i simhallens 

omklädningsrum inträffar följande: 

Tjej/tjejer från annan kultur anser sej berättigad till att byta om på toaletten i 

omklädningsrummen då hon inte vill visa sin kropp för det egna könet, varpå alla övriga tjejer 

snällt får vänta om de är i behov av toalettbesök såväl före samt efter idrottslektion. 



Tjej/tjejer från annan kultur med just dessa behov tenderar att bli flera till antalet framöver 

varpå detta problem kan förmodas öka och bli straxt ohållbart för de klasser där tjej/tjejer från 

annan kultur är fler än en, kanske flera i en och samma klass. Följdproblemet blir att de som 

är drabbade och tvingas ta hänsyn och vänta blir försenade både till idrottslektionen samt även 

till lektionen som följer efter denna. 

Se ovan. Frågan är även vidarbef. Till Marcus Svensson idrottslärare som ser över detta. 

Frågor ang ombyte lyftes med Kenny som berättade att det kommer finnas flera olika 

möjligheter i ex Forum. Fler frågor besvarar gärna Jenny Alfredsson: 

jenny.alfredsson@orkelljunga.se  som är samordnare för nyanlända i Örkelljunga Kommun.  

 5. 

Elevhälsovårdens resurser på Beringskolan och dess villkor? 

Skolsköterskans fysiska närvaro på Beringskolan upplevs som ytterst begränsad! 

Vilka minimikrav gäller för detta och vem är skolsköterskan anställd av, d.v.s. vem är 

ansvarig för hennes tilldelade tid på skolorna?  

Huvudmannen är ansvarig står det i skollagen..., men vem är det i detta fallet gällande 

elevhälsovården? 

Är det kanske så att det finns avtal om att kommunens egen närliggande hälsovård ska backa 

upp de lokala skolorna då skolsköterska är frånvarande? 

Vad säger i så fall detta avtalet? 

Skolsköterska Christel Hansen är anställd av Centrum resursen och har i dagsläget Ingela 

Ström som chef.  

Vad innebär elevhälsa?  
 

Elevhälsan har en central roll för eleverna. Rektorn har ett särskilt ansvar för att 

undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och 

den hjälp de behöver. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Elevhälsan ska bidra till att det skapas miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och 

hälsa.  

 

Som stöd för skolans elevhälsoarbete finns: 

 Skolans elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, 

fritidspedagog och specialpedagog från Centrumresursen.  

 Handledning av personal, förebyggande arbete samt utredning av elever sköts främst 

av Centrumresursen.  

  

EHT = ElevHälsoTeam; består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagoger, 

fritidspedagog och specialpedagog från Centrumresursen samt vid behov skolpsykolog. 
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Elevhälsoteamet träffas ungefär varannan torsdag. Klassföreståndare har då kontaktat rektor, 

att någon typ av oro för en elev föreligger. Innan detta möte kontaktas 

föräldrar/vårdnadshavare.  

 

EK= Elevkonferens 

En elevkonferens är ett möte där elevhälsoteamet samt vårdnadshavare/föräldrar samlas för att 

diskutera situationen för en elev, för att utvärdera tidigare stödåtgärder och eventuellt komma 

med nya förslag på lösningar. Det är inte säkert att deltagarna kommer fram till ett färdigt 

resultat på ett enda möte. Ibland behövs det flera elevkonferenser. Det är skolans rektor, 

Maria Gustavsson, som beslutar om hur elevkonferensen ska gå till och hon leder mötet. 

Christels arbetstider:  

Måndag 08.15-13 Beringskolan 

Tisdag 

08.15-9.30 

9.30-17 

Eket 

Beringskolan 

Onsdag 

08.15-10.30 

10.30-17.00 

Åsljunga 

Beringskolan 

Torsdag 08.15-17.00 Beringskolan 

Fredag 08.15-12.45 Beringskolan 

E-post: christel.hansen@orkelljunga.se 
Telefon: 0706 311832 

Då hon inte är på plats är det bara och gå till Maria Paulsson på exp så ringer hon Christel.  Är 

det akut så har vi skolsköterska på Kungs/uc som kommer direkt.  

Christel arbetar mycket förebyggande och delaktig i den dagliga verksamheten. Rektor och 

elevhälsa träffas även varje torsfm och lyfter aktuella ärenden.  

Så nej, vi upplever inte att Christels fysiska närvaro är ytterst begränsad, tvärtom hon är här 

väldigt mycket!! 

 6. 

Efterfrågan är stor på att omvandla Beringskolans uppslitna gräsplan till en plan med 

konstgräs? 

Frågan har varit uppe tidigare har jag hört. 

Anledningen till att det inte blivit av är uppenbarligen av ekonomisk natur varpå jag därför 

undrar över en korrekt prislapp på detta projekt med dagens mått mätt? 
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Skolan växer på alla sätt, i förrgår, igår, nu idag och så även i morgon. 

Så som planen används flitigt och ännu mer framöver finns det inget naturligt gräs i världen 

som klarar den belastningen! 

 Någon annan skola undrar kanske varför inte dom också kan få konstgräs... 

Ingen annan skola ligger för samma elevtryck som Beringskolan i kommunen och med krav 

på därtill stimulerande rasttid för fler och fler elever. 

Det är dags för en uppryckning av skolgården och detta är en bra början! 

Alltså vill jag ha till en ny TOTAL-bedömning med hänsyn till dagens och 

morgondagens situation? 

Vi satsar redan på Beringskolans ökade resurser i from av tillbyggnader för ökat 

elevtryck! 

Då kan man inte blunda för de övriga resursbehoven som följer av detta såsom satsning 

på skolgården likväl!!! 

Vi lämnade in till nämnden förra året vår önskan om Beringskolans utemiljö.  

I höstas fick vi en helt ny lekplats vid Kyrkskolan. Regeringen hade som förslag att till ht 16 

tillsätta medel för att rusta upp skolgårdar i Sverige. I april fick vi ett pressmeddelande att 

detta kommer skjutas framåt.  

 

Jag skickar även frågan vidare till Ingela Ström och Bun-ordf. Theresa Lindahl.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Höstens organisation 

 

       

            Mirjam Wallin Rektor Grundsärskolan  Maria Paulsson   

                 Tf Rektor Beringskolan lå 16/17   Skolassistent  

                 mirjam.wallin@orkelljunga.se                                               maria.paulsson@orkelljunga.se 

 0435-55089    0435-55135 

   Ledningsgrupp Lå 16/17 

 

                

      Eva Hult Nilsson         Anneli Berglund      Lena Nilsson           Yvonne Knutsson     Jenny Alfredsson 
Fritidshemmen           Arbetslag: F-3         Specialunderv.  Arbetslag: 4-6                 Samordnare 

                                                                                                                                                              Nyanlända 
 
Eva.hult-nilsson@orkelljunga.se  
Anneli.berglund@orkelljunga.se 
Lena.nilsson@orkelljunga.se 
Yvonne.knutsson@orkelljunga.se 
Jenny.alfredsson@orkelljunga.se 

    Rektor Maria Gustavsson, föräldraledig lå1617 
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