Åsljunga skola 29/8 2017
Nätverksmöte uppstart hösten 2017
Närvarande:
Theresa Lindahl – ordförande utbildningsnämnden
Amanda Cederholm – Förvaltning strateg/utbildningsförvaltningen
Malin Åkerberg - Bokelundaskolan
Robert Andersson - Kungsskolan
Magnus Carlsson - Kungsskolan

-

Information från utbildningsstrategen samt Nämndens ordförande ang. vad som är på gång i
kommunen

-

Representanterna från Kungs tog upp att det var ett problem med Eng./Ty lärare vilket
speciellt drabbar åk. 9 då de ska ha betyg att söka på till gymnasiet.

-

Man undrade också hur det ser ut med behörigheten på lärarna överlag och hur det gått med
rekryteringen på skolorna. (utbildningschefen svarar på nästa möte)

-

Hur har det gått med vikariepoolen man diskuterade under våren?

-

Viktigt att ALLA lärare tar upp på föräldramöte och utvecklingssamtal att föräldrarna lämnar
rätt mailadress och telefon – ha gärna en lista som de kan rätta i direkt på mötet för att vara
säkra på att det är uppdaterad information detta underlättar för samråds rep/nätverks rep att
komma i kontakt med föräldrarna

-

Man efterlyser mappar på infomentor så att informationen blir kvar och inte raderas, nu läggs
allt i en lång rad på en tidslinje och det äldsta försvinner då efter ett tag.
Diskussion med representanterna hur man upplever samråd och nätverk
Samråd:
När det gäller samrådet tycker man att det är ett ok upplägg. Denna fråga äger också
rektorerna hur man vill göra. Utbildningsnämndens ordförande kommer låta diskussionen gå
till rektorsgruppen där man får ett helhetsgrepp så att det blir lika på alla skolor när det gäller
samråd och vad som kan göras för att göra dessa mer intressanta.
Det framfördes ett önskemål att detta med att vara sekreterare upplevs som ett hinder att vilja
bli representant, det borde finnas någon som kan skriva protokoll på möten som kommer från
den skolan man är på.
Man tycker att systemet med 2 representanter är bra eftersom man då inte alltid behöver delta
utan kan turas om.

Önskan om att kallelse till samråd och nätverk ska skickas ut minst 10 dagar innan, det sågs
också som onödigt att skicka både papper och mail - har man mailadressen räcker det med att
skicka ut kallelsen via den till de som anmält detta.
Man tyckte det var bra att det var politiker med från nämnden på samråden och lyssnade, men
man ville gärna ha en lista på vilka politiker som sitter för vilken skola.
Bra ordning på samrådsmötet är:
Rektorn har ordet
Fri rundfrågning
Information från nätverket
Ev. viktiga frågor till nätverket max 2 stycken
Nätverk:
Planeringen för hela året borde vara satt redan på våren med en röd tråd gällande i vilken
ordning mötena inträffar.
Där man gärna såg följande ordning:
Föräldramötet
Samråd
Nätverket 1-2 veckor efter samrådet.
Man ansåg också att det räcker med 2 nätverk på hösten det ena i början av oktober och det
andra i början av december. Och 2 nätverk på våren som bör ligga mitten februari och mitten
av maj.
Man tyckte att systemet att vara på olika skolor är bra och bör fortsätta.
Mötesdatumen för nätverket inför kommande läsår borde sättas och vara klar redan i maj om
det går.
Bör vara 2 representanter för varje skola där båda kan komma eller täcka upp för varandra.
Även på nätverk bör man ha någon som kan skriva protokollet däremot kan nätverks
representant från den skolan man är på att justera protokollet.
Bra ordning på nätverksmötet är:
Information från Utbildningschef/Politiken om vad som är på gång framåt
Svar på frågor från förra mötet.
2 frågor per skola (ev. fler om det skulle vara något viktigt)
Bra att andra tjänstemän är med ibland och kan svara om det är större frågor som kräver svar
Om det är någon större fråga som förvaltningen vill ha svar på från nätverksrepresentanterna
så ska dessa skickas ut till respektive representant i god tid före samrådet så att frågorna kan
tas upp där och svaret sen återföras till nätverket på nästa möte.

Vid anteckningarna Theresa Lindahl

