
Anteckningar från Nätverksmöte på Kungsskolan 2018-05-07 

 

Närvarande: Theresa Lindahl, Utb.nämndens ordf., Martin Johansson, Kungsskolans rektor 

samt Nätverksrepr. från alla skolor i kommunen. 

Theresa hälsar alla välkomnar och meddelar att skolchef Ingela Ström ej kan närvara på 

mötet pga personliga skäl. 

Martin informerar om läget på Kungsskolan, det finns 300 elever, 12 klasser åk 7-9. 

Till hösten 2018 kommer det vara 5 nya klasser i sjuan. De nya eleverna, som nu går i sexan, 

bjuds in i slutet av maj för besök på sin nya skola. Det ska inte vara några lärarbortfall, vad 

han kan se nu. 

F n är det Nationella prov samt betygsättning som pågår. Årets prov har läckt ut på internet 

innan provtillfällena och lösningen på det är att proven kommer att digialiseras nästa år. 

Theresa fortsätter med följande information: 

Nya system kommer att användas på skolan, "Google drive". De kommande 8:orna och 

6:orna kommer att få nya Chrome-books som ska ersätta dagens iPads. 

Omorganisation har skett i elevhälsan, Centrumresursen. 

Specialpedagogerna har "puttats ut" på kommunens skolor, men Centrumresursen kommer 

att finnas kvar. 

UC:s omorganisation av kommande program är klara. 

Kommunen har en växande särskola. 30 elever till hösten 2018. 

Det är oerhört tryck på förskolorna i kommunen. Alla avdelningarna är FULLA. Högkullens 

har rivits och den har ersatts med baracker. Behovet ökar. Ombyggnad av Mården. Man 

tittar på Von Reisers skola i Åsljunga om det är möjligt att bygga om den nuvarande 

slöjdsalen till förskola. 

Tockarps skola har 10 nya barn i förskolan till hösten. Endast 5 vill gå där, resten vill till 

Örkelljunga där det ju är fullt, så i nuläget går det inte att lösa, utan barnen som hör till 

Tockarp får gå där. 

Efter informationen grupparbete/diskussioner i ca 1 timme. Theresa redovisar detta 

separat då var och en lämnat ifrån sig sina anteckningar och ideer vid mötets slut. 

Gemensam diskussion efter grupparbetet: 



Från hösten 2018 kommer nätverksmötena att läggas FÖRE samrådsmötena. Theresa skickar 

ut kallelse i samband med anteckningarna/ideerna som representanterna fört under 

grupparbetet. 

Theresa informerade också om den nya "Modellen" som skolorna i kommunen ska arbeta 

efter - Successful schools. 

Ett nytt sätt att arbeta. Projektet ger möjlighet att följa eleverna lättare från F-klassen hela 

vägen upp till högstadiet och det ska bli lättare att fånga upp elever som behöver hjälp i ett 

tidigare skede än i nuläget. Föräldrar ska kunna följa utvecklingen i infomentor - i alla ämnen 

- alla år. Det kommer att synas var resurserna behöver läggas. Tanken är att det ska hjälpa 

både svaga och duktiga elever. Rektorn ska 2 ggr/vecka göra "lektionsbesök" och ha möte 

med pedagogerna. 

Det kommer att bli mer likvärdighet på skolorna.  

Representanterna efterlyste svaren på frågor från förra (även tidigare) nätverksmöten som 

Ingela Ström lovat ha med sig till detta mötet, samt enkäterna som pedagogerna skulle fått 

ut och svarat på. Theresa "tar det med sig" och lovar att redovisa detta på nästa 

nätverksmöte i augusti. 

 

Mötet avslutas. 

 

Vid anteckningarna: Camilla Svensson, repr Kungsskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minnesanteckningar grupparbetet 180507 

Elevhälsa 

Önskemål framfördes, avseende barn som behöver hjälp från Barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP), att det görs någon slags undersökning av barnets hemmiljö innan man kontaktar BUP. 

Det är viktigt att se varje enskild elev och även ha uppsikt över hur eleven har det i sin 

hemmiljö. Viktigt även att ha en uppföljning avseende frånvaro. Vilka insatser görs från polis 

och socialtjänst avseeden drogförebyggande insatser? Hur ser insatserna ut? Vad gör en 

kurator? Svar: En kurator arbetar med förebyggande insatser i samarbete med 

socialtjänsten. 

Förskolan/Grundskolan  

Miljö, stora grupper, stressnivåer, 

diagnoser hos barn  

Föräldrar  

Hemmiljö – undersöks före utredning

 

Det vore bra om man utökad kurators- och skolsköterskefunktionen till exempel på 

byskolorna. Kuratorn ska jobba mer förebyggande än vad som görs idag. På så vis frigörs 

lärartid. Det är viktigt att undvika personalomsättning. Detta ger trygghet. 

Kuratorn används inte på bästa sätt. Viktigt att kuratorn kommer ut och presenterar sig i 

klasserna, samt för lärarna och oss föräldrar och berättar vad de är bra för. Prata med 

klasserna som drabbas och gör uppföljning efter två månader. Alla måste hjälpas åt.  

Det hade varit bra om kuratorer och skolpsykolog kom ut på samrådsmötena och 

nätverksmötena och presenterade sig för oss föräldrar. 

Information och temadagar om alkohol droger trygghet efterfrågas. Samt att åka till 

Stockholm gå på muséer. Ambulerade skrämselbilder föreslås samt att bjuda in 

cancerpatienter/före detta drogmissbrukare som får föreläsa. 

Vad görs för att motverka den höga omsättningen på lärare exempelvis på Kungsskolan? 

Kungsskolan har dåligt rykte. Vad görs år det? Kungsskolan har haft åtta rektorer på fem år. 

Vad görs åt det? Det behövs mer resurser till Kungsskolan. Det behövs mer trygghet för 

elever och lärare på Kungsskolan.  

Det är viktigt att skolan lägger fokus på det som är viktigt: Att utbilda barnen och se barnen! 

Föräldrainflytande 

Hur gör vi för att få fler föräldrar att engagera sig?  Hur skapar vi intresse och engagemang 

för skolan? Vilka frågor är viktiga? I förskola är engagemanget stort. Vi vill att föräldrarna tas 

på allvar och att vi får vara med och diskutera viktiga frågor och inte bara hitte-på-demokrati 



och fjöntfrågor såsom mellanmål. Vi önskar transparens och svar på våra frågor och ärliga 

svar. Det är viktigt att vi föräldrar kan få svar på de frågor som vi lyfter. 

Vi vill få information och möjlighet att ställa frågor och påverka innan beslut fattas såsom 

det står i skollagen. (Vårdnadshavarens rätt till inflytande över utbildningen samt hur forum 

för samråd ska utformas regleras i Skollagen (SFS 2010:800 kap 4, 12 § respektive 13 §). 

Önskemål framförses, avseende beslutsfattande på samråd, att inte enbart hänvisa frågor till 

olika närverk eller till utbildningsnämnden. Det betonades att det är viktigt att kunna 

diskutera förändringar innan de genomförs. Detta regleras i kap. 4 12 § i Skollagen (SFS 

2010:800). 

Samrådsmöten är ej prioriterade. Det tycker vi är ett krav. Berätta om syftet med 

samrådsmötena samt på vilket sätt de gör skillnad? 

Det är viktigt att skolan blir bättre på att informera om när samrådsmötena är. Det räcker 

inte med Infomentor. 

Informationen som kommit fram och diskuterats i samrådsmötet kommer inte föräldrarna 

till del. Infomentor skickar mejl (representant) till föräldrarna. Sätt upp mejladress som 

representant. Information till representant. 

Samrådsmötena kunde göras om till informationskvällar/temakvällar istället med inhyrda 

föreläsare och med diskussioner efteråt. 

På hösten bara ett nätverksmöte – pengar till föreläsare. Ta upp de frågor som är viktiga. 

Vilka frågor är viktiga? 

Föräldramöte ute på förskolorna efterfrågas. Allt för få föräldrar engagerar sig i förskolan, 

det är ett problem. Kanske kunde man ha temakvällar för att locka fler föräldrar till att 

engagera sig i förskolan. 

En modell för mötesgången skulle kunna se ut så att först hålls ett nätverksmöte, därefter 

ett samrådsmöte och slutligen ett föräldramöte och därefter göra tvärtom. Först 

föräldramöte, sedan samrådsmöte och slutligen nätverksmöte. 

Förslag om att ha en tillåtande stämning ”högt i tak” på samrådsmötena framfördes.  

Föreläsningar på kvällstid för föräldrar efterfrågas! 

Övrigt 

Någon undrade vad det är för folk som sitter i UN? Har de lämplig kompetens? Vilken ålder 

har de? Är det föräldrar som är ledamöter eller är det pensionärer som hade passat bättre 

på PRO?  

Hur kan vi hjälpa barnen till att prestera goda resultat? 



Hur kan vi motivera de elever som har högre betyg? 

Vikariepool efterfrågas. 

Vad ska skolan lägga fokus på? Det som ska läras ut. Se till så att det finns resurser. 

Information. 

Vid anteckningarna: Theresa Lindahl, utbildningsnämndens ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


