
Minnesanteckningar Samrådsmöte Kungsskolan 2016-03-30 

Närvarande: Tomas Nilsson (lärare), Karin Leandersson (lärare), Rita Nilsson (7A1), Britt 

Fallesen (8A), Jenny Hugosson (8C), Monica Rudvall (9A), Gunilla Hansson (9B2) 

Till sekreterare valdes Britt Fallesen 

Vi gick igenom förra mötets protokoll och kommenterade detta:                                                                                   

Angående uppföljning efter Morgan Allings föreläsning så jobbar ett trygghetsråd bestående 

av 6 vuxna personer som träffas varannan vecka bl.a med skolans plan för kränkande 

behandling. Det kommer att bli filmvisning, bildas kill- och tjejgrupper mm. 

Fortsätter att jobba med bättre användning av elevernas iPads 

Protokollen från Samråds- och Nätverksmöte finns nu upplagda på Örkelljunga Kommuns 

hemsida. Gå in på Barn och utbildning och sen ligger de under fliken Föräldrainflytande 

Lärarna fortsätter hålla koll på appen Periscope 

 

Nulägesrapport från Tomas och Karin: 

Niorna är mitt uppe i de Nationella proven. Svenskan är klar, NO pågår och matte, engelska 

och SO är kvar.  

Åttorna ska ut på prao nu v14-15. Det har varit svårt att få in lapparna av eleverna, skolan 

önskar att eleverna engagerar sig mer i arbetet med att ordna sin praoplats. Samrådet 

önskar att SYV uppdaterar listan över alla företag i Örkelljunga för att underlätta för eleverna 

att hitta praktikplats. Näringsföreningen i Ö-a är positiva till prao. Nästa praktik är för de 

kommande niorna ca v42-43. 

Flytten av hemkunskapssalarna och renoveringen av slöjdsalarna börjar starta upp. Beräknas 

vara klart september 2016. Biblioteksverksamheten kommer att ske i form av boklådor 

tillsvidare. I framtiden kommer den ev finnas i aulan som ska renoveras under 2017. 

Förberedelseklassen har ny personal då två stycken där har slutat. 

 

Punkter från klassrepresentanterna:  

7A1 Mycket nöjda med klassen. Inget särskilt att ta upp 

8A Oro för lärarfrånvaro. Karin och Tomas ska kolla upp detta. 

 Frågan om uppföljning efter Alling vilket vi har fått svar på 

8C Fråga angående tidningsskriverierna om de låga betygen. Karin och Tomas 

berättar att Örkelljunga ligger lite under riksgenomsnittet. Det de ser en 

tendens av är att betygen sjunker mycket mellan åk 6 och 7. Kraven ökar i åk 7 

och det märks också skillnad på kunskapsnivåerna och vad de gått igenom i åk 



1-6. Framförallt läsförståelsen är låg från åk 6. Det kommer att startas ett 

projekt med röd tråd från åk 1 för att få likvärdiga kunskaper och mål. 

 

9:orna Oro inför att de sista veckorna slösas bort på filmvisning. Blir för mycket t.o.m 

för eleverna. Lite mer ok i 9:an men inte i 7:an och 8:an.  

 

Nätverksfrågor till nästa nätverksmöte: 

Fråga angående Ingela Ströms närvaro ute i skolornas verklighet 

Oro inför att elever från Örkelljunga ligger efter i datakunskap när de kommer till gymnasiet. 

Vad anses om kommunens satsning på iPads? Flipp eller flopp? Borde man satsat mer på 

datorer? 

 

Övrigt: 

89 st nya sjuor till hösten. Kommer att bli 4 klasser med 22-23 elever / klass. 

Introduktion av Forza UngDrive där man får möjlighet att av riktiga entreprenörer lära sig allt 

man behöver för att lyckas i ett eget företag. Gäller nior och gymnasiet. 

Sportlovsskolan var lyckad. Cirka 15 elever tränade på svenska, matte och engelska och 

närvaron var god. 

Man kan nu nå alla elever på Infomentor. 

Miriam Wallin blir ny rektor på särskolan och biträdande rektor på Bering. 

Mitterminsbedömning kommer att finnas på Infomentor v15. Per Werger lägger ut en 

blänkare under nyheter. Bara i 9:an föräldrarna blir kontaktade om eleven riskerar att bli 

underkänd. 

Skapande skola – 9:orna teater, 8:orna spela in film och 7:orna låtskrivardag 

Eleverna lediga 16/5 

Avslutningsmiddag 13/6. Hallands Väderö för niorna 14/6. Skolavslutning 15/6. I Dalen om 

vädret tillåter. 

Nästa samrådsmöte 17/5 

 

  


