Samrådsgruppens
sammanträdesprotokoll
Örkelljunga kommuns skolverksamhet

Minnesanteckningar förda vid samrådsgruppen på Kungsskolan
20150325
Närvarande:
Namn

PerOla Bengtsson
Jenny Hugosson
Maria Rudvall
Gunilla Hansson
Lotta Friberg
Magnus Carlsson
Kristina Nilsson
Chris Daanen

Per Werger
Karin Leandersson
Tyrone Stebner
Lotta Olsson

Klass

7B
7C
8A
8B2
8C
9A
9B
9C

Rektor
Lärare
Politiker
Kurato
r

Rektor Per Werger presenterade sig och hälsade alla välkomna.
Samtliga mötesdeltagare presenterade sig.
Gunilla Hansson valdes till mötets sekreterare.

Genomgång av föregående sammanträdes protokoll:
Informentor Hub fungerar bra, det väntas en uppdatering till hösten.
Det serveras numera fika på läxhjälpen mycket positiva reaktioner från eleverna.
Per har gått igenom rutinerna på skolan när det gäller dokumentation, nu fungerar det
bättre.

Kurator Lotta Olsson presentation:
Kurator Lotta Olsson har jobbat heltid på Kungsskolan sedan augusti 2014 där hon
har sitt kontor. Åsljunga, Eket och Tockarp ingår också i hennes område.
Hon samarbetar mycket med sjuksköterska Lena Sundström och Lotta ingår även i
Centrumresursen.
Mycket av Lottas arbete är samtal med elever och informera eleverna om sitt arbete.

Nulägesrapport av personalen på skolan:
Just nu är det mycket fokus på åk 9 som har sina nationella prov.
Åk 8 är ute på prao.

Samrådsmötets aktuella frågor klasserna runt
7A
Besvikna över kontraktet med Ipads dom är otydliga. Vem har egentligen ansvaret?
vad är självrisken? m.m. Per ska göra några tillägg bla. skall serienumret stå med i
kontraktet.

7B
Ingenting att ta upp.

7C
Mycket positiva till Informentor Hub, men önskar att alla lärare använder Informentor
Hub, även åk 8B2, 8C och 9A har den synpunkten. Per ska ta upp detta med lärarna.

8A
Klassen tycker att det är för stora språkgrupper.

8B1
Ej närvarande

8B2
Eleverna är missnöjda med spanskan, Per informerar om att det kommer att komma
en lösning till hösten.
Informentor Hub bör användas mer för att sprida information, så att man går in oftare
på sidorna.
Se 7C angående lärare och Informentor.

8C
När bör skolan kontakta föräldrarna om eleven inte kommer att få godkänt i ett
ämne?
Se åk 7C angående lärare och Informentor.

9A
Önskar att det står rätt mail adresser på Informentor och att alla stod med.
Eleverna tycker att det är ont om tid att byta om till idrotten. Man ska vara ombytt när
lektionen börjar och när hela lektionen har gått får man byta om och duscha på
rasten, kan bli lite svårt ibland att hinna till nästa lektion, svårast att hinna när man
haft bad.

9B
Ingenting att framföra

9C
Se 7C ang. lärare och Informentor.
Det hänger äldre elever på skolan och Per kommer att prata med deras lärare att det
inte är tillåtet. Per och personal kommer att prata med nysvenskarna om hur man
väntas bete sig på skolan.
Eleverna måste sitta på ostädade platser i matsalen, Per kollar upp detta med
Roland.

Redogörelse från senaste nätverksmötet:
Kungsskolan hade ingen fråga med på förra nätverksmöte.
Till nästa möte vill vi ta upp trafik problemen utanför skolan.

Information från rektorn
Alla i åk 7 har fått Ipads.
Arbetsmiljöverket har varit på besök det vänatas svar om ett par veckor.
Påsklovsskola för åk 9 MånOns
Studiedag Tisdagen den 7 april, lärarna kommer att arbeta med bedömning och
betygssättning.
Språkvalen är nu klara till åk 6.
12 av 15 elever från Sk. fagerhult har valt Kungs mycket positivt.
Åk 9 kommer nu att få en blankett hemskickad där lärarna kommer att fylla i om
eleven inte kommer att uppnå ett E i ämnet.
Skolan genomför nu en trivselenkät i alla klasserna.

Övrigt
Inga övriga frågor

Mötet avslutades. Nästa möte äger rum 7 maj

