
 

 

 

Nätverksmöte för föräldraföreningarna i Örkelljunga kommun 

Datum: 151124 

Närvarande: Theresa Lindahl (nämndsordförande), Ingela Ström (förvaltningschef), Vera Wadströmer 

(Rektor Byskolorna), Åsa Hedlund Frantz (föräldrarepresentant Beringskolan), Mia Örning 

(föräldrarepresentant Mårdenskolan), Magnus Carlsson (föräldrarepresentant Kungsskolan), 

Benjamin Baron (föräldrarepresentant förskolorna) 

Plats: Tockarps skola 

Tid: 19:00-20:30 

1. Ingela Ström hälsade alla välkomna till höstens andra nätverksmöte och Vera Wadströmer 

gav en kort presentation om byskolornas verksamhet. 

 

2. Förra mötesprotokollet 

- Matsalen till Bering och Gyllet – schemat har strukturerats upp, öppnat upp dörrar i 

matsalen. Personalen uppfattar att det är bättre arbetsmiljö nu. Om bord bokas ska det 

stå vem bordet är bokat till. 

- Tekniska enheten- sandlåda med vintergrus på Mården är på plats. Vegetation mittemot 

gamla Furulund där nedklippt. 

- Trafiken kring Bokelundaskolan är mätt. Snitthastigheten är 25 km/h 

- Tjuvåkning på bussarna är åtgärdat 

 

3.  Information från utbildningsnämnden, Theresa Lindahl och Ingela Ström informerade 

- Budgeten klubbades igår bl.a. förstärkning på Elevhälsan, extra skolkurator – och 

skolsköterskaresurs, en ny förskolechef kommer tillsättas. 

- Det kommer bli en utökning av stödet till rektorerna gällande nyanlända. Inga 

pengar tas från den vanliga skolverksamheten till de nyanlända. Kostnaderna är 

helt skilda från den ordinarie skolverksamheten. 

- På utbildningscentrum tittar man nu på lösningar för att hitta 

undervisningslokaler för Sfi –undervisningen till hösten 2016. 

 

4. Byskolorna: 

Fråga kring erbjudandet till pensionärer att äta lunch på byskolorna. 

Information har publicerats i lokaltidningen och lagts ut på hemsidan, köken lagar inga 

extraportioner varje dag, man får ringa till köket och säga till ifall man ska komma och äta 

dvs. föranmälan ska göras. Samma pris som Södergården gäller. Syftet är att blanda 

generationer, barn och unga. Ska utvärderas kontinuerligt av utbildningsnämnden 

 



Beringsskolan: 

Föräldrarådet ska det finnas eller inte? Svårt att få föräldrar engagerade. Just nu ger inte 

mötena i föräldrarådet så mycket. Många föräldrar tycker att de får tillräcklig information på 

InfomentorHub. Kanske är det är dags för ett nytt tänk – ex. ha temakvällar för föräldrar, all 

information kan läggas på Infomentor. 

 

Finns oro kring Skateparken p g a försäljning av droger. 

 

Mårdenskolan: 

Ang. Jyskparkeringen/trafiksituationen vid Mården 

Frågan togs upp igen. Frågan tillbaka igen till Ingela Ström – finns det verkligen ingenting att 

göra? En lösning är att använda Södergårdens parkering och låta Södergårdens personal 

parkera någon annanstans. 

Fråga kring hur beräkningen görs kring resursfördelning för skolan. Ingela förklarade att det 

beräknas utifrån elevantal. Önskan om tätare vuxennärvaro i de klasser som är stora. 

Diskussion kring hur kommunen kan knyta lärarkandidater till kommunens skolor. På 

vilket/vilka sätt kan förvaltningen vara mer aktiv mot högskolorna? 

 

Kungsskolan: 

Hur kan man aktivera föräldrarna mera på Kungsskolan?  Föräldraföreningen känner att man 

behöver hjälp att väcka intresset bland föräldrarna. 

 

Uppdrag till alla föräldraföreningar/råd att ta upp frågan på nästa samrådsmöte på vilket sätt 

man kan göra föräldrar mer aktiva i skolan. Återkoppling på nästa nätverksmöte. 

 

Förskolan: 

Vad krävs för att få till en hastighetspolicy utanför förskolorna? Att man från politiken driver 

från kommunen att man inte bör köra fortare än 30 km/h utanför förskolorna. 

Theresa berättar att hastighetsbegränsningar är en polisiär angelägenhet. Polisen måste 

diarieföra alla anmälningar. 

 

Rökning utanför Utbildningscentrum ingång upplevs som störande. Förvaltningen ser över 

problemet. 

 

5. Prel.nätverksmöten våren 2016 

v.6  9 feb.  kl. 19:00  Plats: Ekets skola, matsalen 

v.14  5 april  kl. 19.00 Plats: Mårdensskolan   

v. 21 24 maj kl. 19:00 Plats: Bokelundaskolan 

 

 

Vid anteckningarna 

Vera Wadströmer 


