
Minnesanteckningar samrådsmöte på Kungsskolan 2017-09-28 

 

Närvarande: 

Rektor Martin Johansson 

Biträdande rektor Fredrik Andersson 

Från utb nämnden Thomas Bjertner 

Karin Leandersson lärarrepr 

Thomas Nilsson, lärarrepr 

 

Representanter:   Repr för klass 

Malin Appelholm   7a 

Åsa Alexandersson    7a 

Ulrika Nilsson   9c 

Camilla Linderos    7b 

Lisa Björk    8b2 

Rita Nilsson   9a2 

Nils Nilsson   8b1 

Camilla Svensson   7c2 

Anna-Karin Thelandersson  7b 

Mia Örning   8b2 

Andreas Ekvall   9a 

Robert Anderson   8c 

Mattias Karlsson   8c 

Linda Hansson   9a2 

Charlott Bengtsson   9b 

Zacharias Fransson   9b 

 

 

Rektor hälsar välkomna. Positivt att så många representanter deltar! 

 

Beslut att sekreterarrollen skall cirkulera på de olika klasserna, 7a repr skriver 

idag.  

 

Rektor informerar: 

Lite skakig terminsstart ffa när det gäller språkundervisning. Lärare saknas 

fortfarande i tyska och delvis även i sv och eng. I viss mån har detta lösts genom 

att låna in lärarresurs från UC. Rekrytering pågår men det är svårt. Mycket oro 

och kritiska frågor från klassrepresentanterna i denna fråga, där man ffa menar 

att språksidan fungerat sämre under lång tid. Oro för att eleverna inte klarar av 

de kunskapskrav som finns för att fortsätta med språk på gymnasienivå.  

 

Lång diskussion om hur man/vi kan göra skolan attraktivare och hur vi alla som 

bor i kommunen är ambassadörer för byns/skolans rykte. Detta har blivit något 



skamfilat under åren men nu försöker kommunen satsa. Även Thomas Bjertner, 

från utb nämnd får svara på frågor om hur man ser på det från nämndens sida. 

Dilemma att medel finns men ej sökande. Bjertner tydlig med att det är rektor, ej 

nämnd, som ansvarar för rekrytering. På Kungsskolan blir kommunens satsning 

tydlig bla genom förstärkta resurser vad gäller kurators-, specialpedagog- och 

skolskötersketjänst på Kungsskolan. Stora förhoppningar finns att dessa resurser 

nu kan bli mer synliga vilka är ett önskemål. Ökade resurser när det gäller mer 

speciallärare och psykolog är också under planering. 

 

320 elever på skolan vd terminsstart, en hel del nya nior bland annat.  

 

V 42 och 43 har åttorna prao. I samband med denna info diskuteras även att 

föräldrarna önskar att även SYV blir mer tillgänglig och synlig på skolan.  

 

 

Representanter väljs till nätverksmöte: 

Robert Andersson och Magnus Carlsson. Nätverksmöte äger rum 20/11. 

 

 

Nästa samrådsmöte: 

Torsdag 16/11 kl 18.30 i personalrummet på Kungsskolan.  

 

 

Frågor/info från klassrepresentanter: 

Robert 8c: Önskemål från klassens föräldrar att kurator måste bli mer synlig! 

Klassföreståndaren ny och ensam, är ev kvar bara till jul. Kan inte mer erfarna 

stötta upp? 

Rektor svarar att detta är det redan planerat för.  

 

Linda 9a2: Vad gäller ang ny laddare till Ipad, kostar de något eller inte? Bitr 

rektor svarar att det är oklart, skall återkomma i frågan.  

Kommer det att äga rum nationella prov i språken eller ej? Tidigare sagts att det 

inte ska, men rektor tycker det är en bra måttstock för att se om eleverna klarar 

kunskapskraven eftersom det varit svårt med tillräcklig lärarresurs. Viktigt att 

eleverna får tydlig info om varför nationella prov ska äga rum om det blir så.  

 

Andreas 9a: Får elever köpa loss Ipad när de lämna skolan, vilket det avtalats 

om tidigare?  

Bitr rekor svarar: Ja, skrivet avtal gäller! Vet ej vad de kommer att kosta.  

 

 

 

 



Mia 8b2:  

Näringslivsdagar på skolan igår, fanns lokala representanter med? Även här är 

det viktigt att lobba för kommunen. Deltagare under gårdagen verkar främst ha 

varit från olika organisationer i Skåne ( ?  sekr osäker om svaret uppfattades 

rätt). Thomas Nilsson vill även tillägga att det är viktigt att man börjar lobba 

tidigt för UC också.  

 

Anna-Karin 7b: 

Har skolsköterskorna överlämning från mellan- till högstadiet? 

Rektor svarar: Ja, men det kan vara bra att ta direktkontakt som förälder om det 

finns särskilt viktigt info som ej får missas eller som bör gå ut till hela lärarlaget.  

 

8b1 (?) 

Är det fortfarande ok med t ex skolresor till Auschwitz?  

Rektor svarar: Ja, men man bör tidigt undersöka om personal är beredd att åka 

med eller vem som annars ska göra det. Dessa resor är kostsamma så klassen bör 

även börja spara pengar tidigt.  

 

 

Ulrika 9c:  

Oro för bristen på språklärare, se ovan. Fråga om vad man ska få ut av 

utvecklingssamtal? Disk med lärarrepresentanterna. Direkt kontakt med berörd 

lärare i ämnet rekommenderas.  

Planeras fler åtgärder mot droger på skolan? Hur ser situationen ut? Hänv till 

förra veckans möte med socialtjänst och till fältsekreterarena som efterfrågar 

kontakt med föräldrar.  

Lång kö till matsal vissa dagar. Svar direkt av personal: temadag under gårdagen 

då funkade inte schemat, ovanligt att det kör ihop sig så. Personal informerar om 

att många elever beställer pizza istf skolmat och olämpligheten i detta.  

 

Zacke 9b 

Stora klasser alla får ej plats i salarna. Svardirekt av personal: åtgärdat nu, 

problem bara i terminsstarten.  

Oro då ca halva gruppen riskerar få underkända betyg i matte, vad gör skolan? 

Rektor svarar. Finns plan för detta, extra resurser tilldelade till denna klass.  

 

Avslutningsvis: Diskussion om skolans ”förväntansdokument ”som vi skulle 

kikat på idag skjuts fram till nästa möte, mer info kommer via mail.  

 

Vid pennan  

Malin Appelholm 


