
Samrådsmöte Kungsskolan 2017-02-07 kl 19:00 

Närvarande: Thomas Nilsson bitr. rektor, Karin Leandersson personal, Mattias Karlsson 7C, Anneli 

Berg 7A, Britt Tallesen 9A, Nils Nilsson 7B1, Robert Andersson 7C, Magnus Carlsson 8C, Åsa 

Andersson 7A, Anika Lindholm 8A, Mia Örning 7B2, Rita Nilsson 8A2, Zacharias Fransson 8B, Carola 

Lindström 9C, Jennie Ottosson 9C. 

Mötet öppnas av Thomas Nilsson. 

Jan Olofsson tf rektor presenterar sig, lämnar för annat möte. 

Genomgång av förra mötesprotokollet, knivdådet - likabehandlingsplanen . 

 Ny rektor, Martin Johansson, tillträder den1/3-17. Rektorstjänsten skall vara 170%, Martin 

100% och ytterligare en 70% tjänst som han fördelar på en eller flera personer. 

 Mittermins-bedömningen blir klar i påsk, kommer att finnas i Infomentor. 

 Förekomst av droger på skolan. Thomas ej nöjd med polisens uppdrag så här långt, vill att de 

är mer synliga på och runt skolan, tar upp detta med dem nu i vår. 

 Vikarie-pool som togs upp på förra mötet är nu ute på arbetsförmedlingen. 

 

 8B - Hur arbetar rektorn/skolan för att behålla personalen. Tas med på nätverksträffen. 

 9A - Finns inga nyheter på Infomentor, är ett problem som skall lösas. Ny kurator och 

specialpedagog på gång. 

 

Övrigt. 

 

 Nya engelska läraren har syrisk behörighet.  Det skall tillsättas en mentor som skall hjälpa 

honom. Det har även varit missnöje med honom som idrottslärare, då han bland annat 

lämnar eleverna ensamma. Finns det möjlighet att ta in volleybollkillar som idrottslärare? 

Zacharias kollar upp detta 

 Låsen på toaletterna är för lätta att öppna från utsidan vilket skapar otrygghet. Åtta lås är 

bytta till "svårare" men visat sig att de är ännu lättare att öppna från utsidan. Skolan letar 

vidare efter "bättre" lås. Eventuellt prova vanlig hasp på insidan, som man kan rycka upp vid 

"nödsituation"..... 

 Det är även önskvärt att nya kuratorn skall vara mer synlig för eleverna, och att kuratorn går 

runt och presenterar sig i alla klasserna. 

 Det uppstod en lång diskussion om hur rekryteringen gått tillväga angående ny rektor, då det 

visat sig att både elevrådet och fackförbunden var emot anställningen. 

 Lärarna får endast ta del av elevakterna genom att läsa dom på kuratorns dator, vilket gör att 

lärarna inte får all information om elevers behov när dom kommer till Kungsskolan. 

 

               Nästa möte:  Måndag 8/5-17 kl 18.:30.        

               Vid protokollet Nils Nilsson 


