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

Återkoppling från föregående protokoll samt tidigare förda ärenden:
Ang åttaveckorsprogram säger I.S. att det framöver blir en förstärkning av kuratorer, även i de lägre
åldrarna, som ev kan jobba med detta.
Ang sjukskrivningar på Kungsskolan så finns ingen statistik som säger att personalen där har mer
sjukskrivningar än andra skolor i kommunen. Tvärtom.

Övriga kommentarer från Utbildningsförvaltningens chef (Ingela ström):
Gymnasierektor Christina Rydberg kommer tillbaka efter långtidssjukskrivning och ersätter Lars-Peter,
som går i pension, på småskolorna.

Övriga kommentarer från Utbildningsnämndens ordförande (Björn Zorec)

Nätverksmötets aktuella frågor skolvarvet runt
Bokelunda (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Man undrar över utemiljön vid fritids.
I.S. svarar att det är beslutat om pengar till detta men det är inte klart hur mycket. Besked kommer
inom 1-2 veckor.
Först och främst ska pengarna gå till ”måste-saker” som akustikplattor, staket m.m. men det kommer
även bli gungor och sandlåda.
Man efterlyser belysning mellan Junexvallen och fritids (I.S. pratar med fastighetsförvaltningen) och
snöröjning av stigen till fritidsgården vintertid.
Fritidsbarnen tar sig igenom branddörrar och springer runt i skolan.
I.S. pratar med personal på fritidsgården för att få deras syn på saken.
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Von Reisers (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Man berättar att det blivit beviljat att pensionärer ska ha möjlighet att äta lunch på småskolorna
framöver. Det praktiska ska gås igenom.
Rektor Lars-Peter har delat ut information på småskolorna om att det är förbjudet att ta med nötter,
sesamfrö m.m. till skolan och på utflykter eftersom det utgör en stor risk för allargiker.

Bering (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Skolan har mycket dåligt datornätverk.
I.S. svarar att de kommer att få 100 000 kr för att kunna åtgärda detta.
Man är oroliga att det blir ansträngt lokalmässigt till hösten. Det finns inte tillräckligt många grupprum
och vissa klasser är väldigt stora.
Nuvarande åk 2 är två stora, stökiga klasser som resursmässigt skulle kunna delas till tre grupper,
men det saknas klassrum.
I.S. kommenterar:
Skolan får förskolelokalerna.
Det finns investeringspengar till att åtgärda hemkunskaps- och slöjdsalar. Ev kan hemkunskapen flytta
till Kungsskolan så att man på så sätt frigör utrymmen till ex grupprum och lärarutrymmen.
Ett alternativ kan vara att ev flytta någon årskurs till Ekets skola.

Tockarp (frågor 2st och motsv. kommentarer)::
I.S. meddelar att frukosten får fortsätta fram till sommaren då den ska utvärderas på nytt..

Eket (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Inga frågor.

Mården (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Man efterlyser mer samordning mellan skolorna för att ha ekonomisk möjlighet att ge eleverna
kulturupplevelser. Man menar att man kanske kunde få hit ex teaterpjäser istället för att åka iväg, vilket
medför stora transportkostnader.
B.Z. svarar att det inte finns någon bra hall alt scen för att kunna ta hit kultursällskap men att man kan
söka pengar genom region Skåne för att få subventionerad buss och föreställning.
I.S. säger att biblioteket ibland anordnar föreställningar, men mest för de yngre barnen.
Örkelljunga är med i ”skapande skola” som har ett löpande program med t.ex. teater ett år, konsert
nästa år osv.

Kungs (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Fagerhultseleverna får vissa dagar vänta en timme på att bussen går från Örkelljunga. Man önskar att
detta ses över till nästa läsår.
Elever blir stressade av personal i matbespisningen och känner att de inte får lov att äta sin mat i lugn
och ro.
I.S.kollar upp detta.
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Förskolorna (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Man vill att nätverket sätter sina mötesdagar först varefter skolor och förskolor kan sätta sina datum.

Övrigt avslutande:
Diskussion om Örkelljunga gymnasium.
Intag, elevpeng, samläsning m.m.

Vid protokollet:
Åsa Stéen Jakobsson
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TELEFONLISTA
NÄTVERKSGRUPPEN

Skola
Bokelunda

Von Reisers

Tockarp

Bering

Mården
Eket

Namn

Telefonnr

E-postadress

Robert Axelsson

0704-740349

rexaxe@spray.se

Jenny Nilsson

0734-132850

jennynilsson2008@hotmail.com

Marie Bergstrand

0435-460461

marie_bergstrand@yahoo.com

Åsa Stéen Jakobsson

070-1419498

asaste@hotmail.com

Kenneth Bengtsson

0435-81032

kennethsvetlana@home.se

Caroline Sjödahl

0735-043436

jonassoncaroline@hotmail.com

Magnus Carlsson

0733-254045

magnus.carlsson@ilrecycling.com

Annika Runert

0433-30919

annirunert@gmail.com

Mia Örning

070-3000325

mia@mired.se

Mattias Karlsson

mattias.k@telia.com

Petra Eriksson

076-2734641

petra.erikcsson@skolor.orkelljunga.se

Jonas Raats

070-5350029

skanechick@yahoo.com

Förskolorna

Johanna Kvist

070-3930202

kvistarna.asljunga@telia.com

Ordförande

Björn Zorec

070-5652947

bjorn.zorec@orkelljunga.se

Ingela Ström

0734-355069

ingela.strom@orkelljunga.se

Kungs

Utbildningsnämnden
Chef
Utbildningsförvaltningen

”Nam et ipsa scienta potestas est” (Kunskap är makt)

