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Minnesanteckningar förda vid samrådsgruppens möte på Kungsskolan  
20150210 
 
Närvarande: 
 

Namn Klass 

Britt Fallesen                      
Karin Alfredsson 
Per Olofsson 
Gunilla Hansson 
Lotta Friberg 
Chris Daanen 
 

                  
                   7A 

8A 
 8B1 
 8B2 
8C 

                   9C 
 
 

 

Per Werger 
Karin Leandersson 
Tomas Nilsson 
Thomas Bjertner 

Rektor 
Lärare 
Lärare 

Politiker 

 
 
 

1. Mötet öppnas. 
 

2. Presentation av mötesdeltagare. 
 

3. Karin Alfredsson valdes till sekreterare. 
 

4. Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar. 
- Diskussion om punkter som saknas och om det ska föras ett protokoll eller 

minnesanteckningar. Mötet beslutade att det ska föras 
minnesanteckningar. 
 

5. Rektor Per Werger informerade om den kritik som Kungsskolan har fått från 
Skolinspektionen. Kritiken gäller rutiner för dokumentation.  
 

6. Skolverkets film om särskilt stöd och extra anpassningar.  
- Diskussion kring begreppen särskild anpassning och särskilt stöd. Den 1 

juli 2014 ändrades lagstiftningen kring detta, och numera kräver särskilda 
anpassningar inget åtgärdsprogram, medan särskilt stöd kräver ett sådant. 
Särskilda anpassningar kan göras inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. 



 Uppdaterad 2010-11-09 

- Hur gör man på Kungsskolan? Det finns studiecoacher som arbetar 
flexibelt i klasserna. Sedan vårterminen 2015 startade har Kungsskolan två 
specialpedagoger på sammanlagt100 %.  

- Vårdnadshavare undrar över om vårdnadshavare får information om 
särskilda anpassningar görs. Huruvida skolan informerar vårdnadshavare 
kan variera och det beror på vilken särskild anpassning det kan handla om. 
 

7. Infomentor Hub. Vårdnadshavare är eniga om att detta fungerar bra.  
- Inloggning med bank-ID ger tillgång till elevens IUP. Per Werger kommer 

att informera samtliga vårdnadshavare om detta.  
- Frånvaroanmälan kan endast göras för hela dagar, inte för enstaka 

lektioner. Det hade varit bra om enskilda lektioner kunde anmälas av 
vårdnadshavare. På så vis kunde t ex tandläkarbesök och läkarbesök 
anmälas.  

- Frånvaroanmälan kan endast göras för en dag framåt. 
- Det är viktigt att kontaktinformationen (telefonnummer, e-post) för 

vårdnadshavare är rätt.  Detta eftersom skolan automatiskt skickar hem ett 
SMS vid ogiltig frånvaro och att man då förväntas att som vårdnadshavare 
höra av sig tillbaka så att man kan få klarhet i den ogiltiga frånvaron. 

- Vårdnadshavare undrar om det finns möjlighet att få tillgång till andra 
klassers kontaktinformation. Detta för att underlätta kontakter mellan 
vårdnadshavare och mellan kamrater. Per Werger undersöker detta och 
återkommer med information. 
 

8. Klassrepresentanternas frågor. 
 
Eftersom som spanskan är en återkommande punkt för flera klasser 
avhandlades denna punkt gemensamt. Per Werger informerade om att man 
nu arbetar mot en annan organisation av spanskan till höstterminen 2015 och 
ber att få återkomma med mera information i ärendet. 
 

 7A 
- Oro för Sv. Får eleverna tillräckligt med stöd? Och hur påverkas hela 

klassen? Tomas Nilsson informerar om tankar inför detta. Man kommer att 
försöka utöka samarbetet med Sv/En. En specialpedagog kommer att 
försöka mera tid i klassen. 

- Elevens val. Eleverna upplever att elevens val är tråkigt. Per Werger kan i 
framtiden tänka sig en förändrad organisation. 

 8A 
- Synpunkter från genomförda utvecklingssamtal. Några vårdnadshavare 

upplever inte utvecklingssamtalet som framåtsyftande utan mera som en 
nulägesrapport.  

- Ordning och reda i klassen. Vårdnadshavarna i 8A upplever att de vill ha 
mera information och återkoppling från skolan om situationen i 8A. Detta 
gäller såväl frånvaro som uppförande samt trygghet och arbetsro. 
Ordningsregler i klassen måste tydligt förankras bland elever och 
vårdnadshavare. Om klassen ska kunna fungera bättre upplever 
vårdnadshavarna att skolan bättre måste samarbeta med vårdnadshavare. 
Per Werger ska informera samtlig personal om detta.  

 8B1 – 
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 8B2 
- Önskvärt att läxtiden kunde ligga vid annan tidpunkt eftersom 15.30-16.30 
upplevs som sent och att det är svårt för eleverna att effektivt kunna 
utnyttja läxtiden. Det hade också varit bra om kiosken hade varit öppen alla 
eftermiddagar så att elever kan köpa mellanmål för att bättre orka med 
läxtiden. Förslag om gratis fika på läxtid. 

 8C 
- Många byten av lärare för klassen. Hur länge kommer Jenny att få stanna? 

Förhoppningsvis tills Nora är tillbaka efter sin föräldraledighet då Jenny 
fungerar bra med klassen.  

- Läget i klassen har stabiliserats. 

 9C 
- Eleverna har många funderingar kring sina gymnasieval just nu 

 
9. Nätverket: Rapport från föregående möte 

- Duschdraperier/avskärmningar i idrottshallen kommer att finnas när 
idrottshallen är renoverad. 

- Ipads till åk 7.  
- Fråga att ta med till nästa nätverksmöte (24 februari 2015 på Kungsskolan) 

är om vilka bestämmelser som gäller när eleverna i åk 7 får Ipads 
(försäkringar etc). 
 

10.  Information från rektor 
- Övergången från åk 6 till åk 7. Lärarna ska bestämma de nya klasserna. 
- Inbrott på Kungsskolan.  
- Renovering av Beringsskolan, ”Bering special”. Slöjdsalar renoveras och 

hemkunskapssalarna flyttas till Kungsskolan. De kommer att ligga där 
nuvarande biblioteket ligger. Biblioteket flyttas. En arbetsgrupp är tillsatt för 
att arbeta fram förslag om var biblioteket ska ligga.  
 

11.  Övriga frågor 
- Vårdnadshavare framförde synpunkter om könsdiskrimening förekommer 

på skolan. Det skulle i så fall gälla att lärare behandlar pojkar och flickor 
olika. Per Werger undersöker detta. 
 

12.  Mötet avslutas med ett tack från rektor och från deltagande politiker för 
engagemang och kloka ideer. 

 

 


