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Minnesanteckningar nätverksmöte 29/9 2015 Beringskolan

Närvarande:
representanter från:
Förskolan, Eket, Von Reiser, Bokelunda, Mården och Bering, Kungsskolan

Ingela Ström Utbildningschef, Lars Ola Olsson Utvecklingschef och Theresa Lindahl
Ordf. Utbildningsnämnden

Mötet inleddes med att Lars Ola Olsson gjorde en genomgång av verksamhetsplanen
"från bra till bäst" och hur man ser på utvecklingen av skolan framåt utveckling och med
långsiktighet.

Generella diskussioner:

- Finns det vikarie pool som är gemensam inom skånenordväst då man upplever att
det är svårt att få tag på vikarier ibland spec. För småskolorna.

- Finns det en gemensam diskussion inom Skåne för vad eleverna behöver kunna i
grundkunskaper när de når gymnasiet.

- Är betygssättningen korrekt i Örkelljunga från grundskolan? Får de egentligen för
låga betyg mot vad de presterat ?
2 frågerundan laget runt:

Förskolan:
Varför används lättmargarin Becel? - svar ges direkt, att kostorganisationen håller sig till
Livsmedelsverkets rekommendationer.

Trafiken utanför Bokelunda, mätning av hastigheten är utlovad och föräldrarna vill se en
rapportering från Kristian Svärd i frågan.
Frågan om det mätts utanför andra skolor/förskolor kom upp och hur ser det ut där?

Eket:
Fråga om hur läxhjälpen ser ut - svar direkt att läxhjälp ska erbjudas 2 t per vecka men
ser olika ut på olika skolor med tider och upplägg.

Von Reiser:
Inga frågor

Bokelunda:
Inga frågor

Mården:
Det saknas gemensam samlingslokal nu då idrottshallen fått ett Max antal på 50
personer detta påverkar samlingar, luciatåg etc.
Hur ska man kunna lösa detta, vända dörrarna?, frågan ska vara lyft från rektor till
fastighet

Nu när det börjar bli snö och is - så ser man med oroar på snöröjningen på morgnarna
när man ska lämna då detta oftast inte är gjort, då det är sluttande stor risk för att halka
och ramla. Finns möjlighet att sätta ut en sandlåda så man kan sanda själv då det är
halt om snöröjarna inte hunnit dit före öppning.

En återkoppling på trafiksituationen på Mården - parkeringen vid Jysk känns osäker,
oasfalterad, lastbilar inte märkta platser mm, samt trångt runt skolan vid hämtning och
lämning - Ingela mailar ut om detta.

Bering:

Fråga hur man tänker om Bering special, - svar direkt om att upphandling om
ombyggnad, upprustning kommer att skickas ut och ska ske enligt tidigare avisering.
Paviljongen kommer vara kvar (är omtyckt).

Hur ser det ut med nya allhallen för de barn som måste/behöver byta om enskilt av olika
orsaker detta orsakar idag kö.
Ingela och Lasse tar med sig frågan och ser över hur stort behovet kan vara.

Kungs:
Matsalen ser likadan ut som förr räcker lokalen till? Enligt uppgift så Personal torkar av
och sätter upp reserverat skyltar vilket avskräcker vissa barn från att äta i skolan. De
känner sig utanför eftersom de inte vågar sätta sig vid de äldre barnen. - stämmer detta
med reserverat skyltar? Är det i så fall pga tidsbrist hos personalen. (Info om detta
mailas ut före nästa möte)

Bussarna på morgonen eleverna är sena till gymnastiken och hinner inte byta om
eftersom lärare sagt de ska vara klara redan 8.20 - rektor ska ha tagit tag i detta och
tiden som gäller är 8.30. Men inför nästa termin bör man se över så att tid finns till och
från bussar.

Övrigt:
Tydligen har någon elev hängt bak på bussen i 80 km i timmen är detta sant är det
livsfarligt - rektor vidtalas och bör ev. Gå ut med information på infomentor?

Inför nätverksträffarna bör de skolor som har frågor maila ut dessa för att ev. Kunna få
svar redan på mötet.

På kallelse ska adress till den skola som mötet hålls på skrivas ut.

Nästa möte sker i Tockarps skola Tisdagen den 24/11 kl. 19.00

