
Protokoll samrådsmöte Kungsskolan måndagen den 

19/9 2016. 

Närvarande: Roy Ekstrand (tillförordnad rektor), Thomas Nilsson 

(lärarrepresentant), Karin Leandersson (lärarrepresentant), Tyrone Stebner 

(representant utbildningsnämnden), Anneli Berg (7A), Nils Nilsson och Jessica 

Larsson (7B1), Åsa Hedlund Franz (7B2), Robert Andersson (7C), Annika 

Lindholm (8A1), Rita Nilsson och Linda Hansson (8A2), Zacharias Fransson (8B), 

Magnus Carlsson (8C), Elizabeth Ohlsson och Britt Fallesen (9A), Kenneth Öberg 

(9B), Carola Lindström (9C). 

 Mötet inleddes med att Roy Ekstrand hälsade alla välkomna till årets 

första samrådsmöte. Han berättade att skolstarten gått bra och att han 

personligen har varit ute i alla klasser för att ta reda på hur eleverna trivs 

och för att då kunna upptäcka eventuella problem tidigt så att man kan 

sätta in åtgärder. De flesta klasser är dock positiva till sin skolstart så 

här långtt. Där det fanns frågetecken lovade Roy att han skulle återkoppla 

till eleverna igen. 

 Frågan om hur det arbetas mot mobbing på skolan togs upp. 

Likabehandlingsplanen, plan mot kränkande behandling, ska revideras 

under nästkommande vecka. En plan ska också skapas med fasta 

aktiviteter som ska genomföras av alla på skolan. Mycket arbete ska också 

göras i tjej- och killgrupper i klasserna. 

 Roy informerade också om att Skolinspektionens kontroller visar på att 

studiero och ”ordning och reda” är det som svenska skolor är sämst på att 

skapa. Även delaktighet och inflytande för eleverna är något som den 

svenska skolan behöver bli bättre på . Diskussioner kring lösningar på 

problemet med studieron. Kanske att man behöver upprätta en tydlig gång 

för elever om hur skolan går tillväga vid upprepade tillfällen där 

vederbörande stört studieron.  

 Det togs också upp hur viktigt det är att vi pratar med våra ungdomar om 

vad som skrivs på sociala medier. Detta skapar många konflikter och 

otrygghet som sen behöver redas ut i skolan då det är där våra ungdomar 

möts öga mot öga varje dag. 

 Rektorstillsättningen är under process. Lärarna på Kungsskolan har fått 

tycka till om vilka egenskaper som är viktiga för en rektor och en konsult 

har tagit hand om dessa åsikter. Roy Ekstrand är tillförordnad rektor 



fram till Jul. Därefter är planen att en heltids- och en halvtidstjänst ska 

vara tillsatt på rektorssidan. 

 Oror uttrycktes också eftersom så många lärare sade upp sig i slutet av 

vårterminen och frågan väcktes om alla tjänster var tillsatta. Svaret blev 

att det finns personal på alla positioner på skolan, varav nästan alla med 

behörighet.   

 Rektor tog också upp att det florerar ett rykte om att någon affär i byn 

säljer tobak till eleverna. Det är inget som är bekräftat men prata gärna 

med era ungdomar. Vi pratade även om att eleverna själva säger att det 

förekommer droger på skolan. 

 Vidare berättade Roy om ekonomin. Statisktiken i ekonomin ligger 

fortfarande efter och Örkelljunga ligger lågt. Det har dock tillförts 

10 000 000 kr extra i år. 

 Läxhjälpen ligger på måndagar (matte) och onsdagar (sv/so). 

 

”Laget runt”. 

7A: 

 Skolbuss hem efter läxhjälp saknas för vissa elever. 

 Vill ha struktur kring hut infomentor används. Vill att läxor, prov och 

badveckor läggs ut där. 

 Föräldramöte-/samrådsmötestider ska spridas ut för de olika skolorna så 

att så att de inte ligger på samma dag. 

 Glutenfritt i kiosken önskas. 

 Bort med allt socker i kiosken.  

Åtgärder: Rektorskonferensen tar upp föräldramötestider så att de inte 

krockar på de olika skolorna. Elevrådet ska tillfrågas om utbudet i kiosken. 

Bussar hem efter läxhjälpen ska kollas upp. 

7B1: 

 Vill kunna anmäla frånvaro del av dag på infomentor. 

 Fråga kring hur man gör med klassresor. Policyn är att all utbildning ska 

vara kostnadsfri. Vill ha en plan för studieresor på skolan. 

7B2: 

 Inget. 

7C: 

 För mycket håltimmar/inga vikarier. 

 Köket på Gyllet är anpassat för att man ska kunna laga mat till 600 

personer och ändå tillagas det mat till 1000 personer varje dag där! 



Åtgärd: Ledningen ska kontrollera siffrorna. Nätverksgruppen tar frågan 

med sig till nätverksmötet. 

8A: 

 Eleverna har svårt att förstå son SO-lärare. Vill att han blir tydligare. 

8B: 

 Vill ha info om lektioner som inte blivit av gärna på infomentor. 

8C: 

 Frågor om kring lärarbehörigheten på skolan togs upp. Alla lärare har inte 

behörighet. Ärlighet och tydlighets efterlystets från Ingela Ström. 

 Det är stökigt i omklädningsrum efter idrott och bad. En del elever väljer 

att inte duscha. 

9A: 

 Detta är den största klassen till antalet elever. Oror utrycktes för att de 

ska bli fler.  

 Kritik  inför ett idrottprov uttrycktes. Eleverna fick fotografera av 

sidorna från en bok, som de skulle läsa in, vilket medförde att det var 

svårt att se vad det stod och därmed svårt att läsa in. 

 Åsljungabussen har kört förbi väntande elever vid tre tillfällen utan att 

stanna. 

9B: 

 Vill ha info kring lärarrekrytering samt rektorsrekrytering. 

9C: 

 Klagomål på spanskan att eleverna inte förstår läraren. Detta gällde en 

vikarierande, endast spansktalande lärare. 

Åtgärd: Skolan ska fundera på om språktillvalet ”Spanska” ska erbjudas 

mer. Det är svårt att rekrytera spansklärare. 

Representanter till nätverksgruppen: 

Robert Andersson och Magnus Carlsson. 

Fråga till nätverksgruppens möte den 3/10:Gyllets anpassning för 600 pers 

men lagar mat till 1000?   

Nästa samrådsmöte är den 15/11 kl 18.00.  

Sekreterare: Anneli Berg 

 


