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Nätverksgruppensammanträdesprotokoll 
Örkelljunga kommuns skolverksamhet 
 
 
 
Minnesanteckningar förda vid nätverksmötet på: 
 

Skola Mötesdatum Representanter  Närvarande 

Bokelunda  
Solveig Lundin  

Robert Axelsson  

Von Reisers  
Marie Bergstrand  

  

Bering  
Andreas Engström  

Magnus Carlsson X 

Tockarp  
Åsa Stéen Jakobsson X 

  

Eket  
Mattias Karlsson X 

  

Mården 2014-11-25 
Annika Runert  

Mia Örning X 

Kungs  
Gunilla Hansson  

Britt Fallesen X 

Förskolorna 
 

 
Johanna Kvist  

Ordförande 
Utbildningsnämnden 

 
Björn Zorec X 

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.  
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 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. 

 

 
 
 
Återkoppling från föregående protokoll samt tidigare förda ärenden: 
Rekapitulering av föregående mötesprotokoll. 
Följande frågor från detta protokoll svarade I.S. på; 

 Bokelundaskolan har behöriga lärare i Eng. och SO. 

 Ang. lokalfrågan på Bering så kommer antingen paviljonger att sättas upp under HT-15 eller 
så kommer hemkunskapssalarna att flyttas till Kungsskolan. 

 Val av fritids för Tockarpsbarnen i samband med lov och sammanslagningar går inte att välja 
fritt, utan man blir tilldelad plats. 

 Uppfattningen är att det har blivit bättre med spanska undervisningen på Kungsskolan, men 
hos föräldrarna råder det delade meningar om detta. 

 Belysning på Bokelunda mellan junex och fritids går inte att lösa enl. tekniska. 

 Det jobbas fortfarande på att värva ny specialpedagog på Kungsskolan.  

 
Övriga kommentarer från Utbildningsförvaltningens chef (Ingela ström): 
Maria Gustavsson är ny rektor på Beringskolan. 
Pers rektorskap på Kungsskolan fungerar bra. Kungsskolan har duktiga lärare men också väldigt 
traditionella, vilket Per jobbar med att förändra. 
Rektorn för förskolorna har sagt upp sig och ersättare söks.  
  

Övriga kommentarer från Utbildningsnämndens ordförande (Björn Zorec) 

Skolan har fått en ökning av nästa års budget på 3 000 000 kr. Tre tjänster för barn med speciella 
behov kommer att tillsättas. Det ska även satsas på IT i skolan och fler vuxna på förskolan. Pengar 
ska också läggas på att förbättra skolmaten. Ett förslag är att införa ett vegetariskt alternativ på 
menyn. 
 

Nätverksmötets aktuella frågor skolvarvet runt 
 
Bokelunda (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Ingen representant närvarande. 

 
Von Reisers (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Önskemål om farthinder på lokala vägen utanför skolan. 
I.S. undersöker med tekniska huruvida detta är möjligt. 

 
Bering (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Efterlyser datum för nästa års nätverksmöten. Detta kommer att tas upp under övrigt i dagens 
protokoll. 
Önskemål om att den positiva rankingen ska synas tydligt på kommunens hemsida. 
I.S. ska se till att det kommer upp 
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Tockarp (frågor 2st och motsv. kommentarer):: 
Bilar, framförallt lastbilar kör inte på den avsmalnade vägen utanför skolan, utan använder parkeringen 
som väg. 
Enligt uppgift säger Vägverket att det finns avtal med kommunen hur avsmalningen gjordes och vad 
som åligger kommunen att åtgärda gällande parkeringen innan fler hastighetsdämpande åtgärder 
görs. 
I.S. undersöker med Kristian Swärd om han vet något om detta avtal  

 
Eket (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Råder fortfarande oro om hur undervisningen försämras när en lärare har tre årskurser samtidigt, 
särskilt i ämnen som matematik. Man anser att undervisningen måste vara likvärdig i hela kommunen 
oavsett om eleven går på en småskola eller ej.  
Önskemål om feedback från lärarna, hur de upplever situationen. 
I.S. och B.Z. lovar att prata med lärarna för att få en klar bild, men säger också att det inte finns någon 
annan lösning för tillfället. 

 
Mården (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Bättre belysning för övergångsstället vid Furulund är önskvärd, fråga om tidsplanen för Vägverkets 
ombyggnad av viadukten.  
Dålig belysning samt överhängande och hög växtlighet på slingan mellan Mårdenskolan och 
Ängelholmsvägen försämrar sikten när barnen ska passera vägen. 
I.S. tar med frågorna till Kristian Swärd och kommer även att bjuda in honom till nästa möte. 

 
Kungs (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
I samband med utlämnande av I-Pads till barnen efterfrågas tydligare instruktioner gällande 
försäkringar och ansvar. 
I.S. tar med frågan till Bengt Erik. 
 
Duschdraperierna i stora IH är borttagna. Önskemål om duschväggar istället. 
B.Z. undersöker så att detta tas hänsyn till i samband med renoveringen av duscharna nästa år.  

 
Förskolorna (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Ingen representant närvarande. 
 
Det noterades följande information från B.Z.  

 Paviljong kommer att sättas upp antingen på Valthornet eller på Rapphönan för att klara det 
ökade trycket på förskolorna. 

 Del av förskolan i Skånes Fagerhult ska flyttas upp till Bokelundaskolan. 

 
Övrigt avslutande: 
Följande mötesdatum 2015 noterades: 
24/2 Kungsskolan 
7/4 Bokelunda 
19/5 Von Reisers 
29/9  Bering 
24/11 Tockarp 

 
Vid protokollet: 
 
Mia Örning  
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Skola Namn Telefonnr E-postadress 

Bokelunda 
Robert Axelsson 

Solveig Lundin 

0704-740349 

0859-035315 

rexaxe@spray.se 

sollundin@gmail.com 

Von Reisers 
Marie Bergstrand 

 

0435-460461 marie_bergstrand@yahoo.com 

Tockarp 
Åsa Stéen Jakobsson 

 

070-1419498 

 

asaste@hotmail.com 

 

Bering 
Andreas Engström 

Magnus Carlsson 

070-9398384 

0733-254045 

enand@swipnet.se 

magnus.carlsson@ilrecycling.com 

Mården 
Annika Runert 

Mia Örning 

0433-30919 

070-3000325 

annirunert@gmail.com 

mia@mired.se 

Eket 
Mattias Karlsson 

 

0435-53062 mattias.k@telia.com 

Kungs 
Gunilla Hansson 

Britt Fallesen 

070-7677548 

070-5785383 

olofssonhansson@gmail.com 

britt.fallesen@nibe.se 

Förskolorna 
Johanna Kvist 

 

070-3930202 kvistarna.asljunga@telia.com 

Ordförande 

Utbildnings-

nämnden 

Björn Zorec 070-5652947 bjorn.zorec@orkelljunga.se 

 

Chef 

Utbildnings-

förvaltningen 

Ingela Ström 0734-355069 ingela.strom@orkelljunga.se 

 

 

 

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

TELEFONLISTA 
NÄTVERKSGRUPPEN 
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