
  

Nätverksgruppensammanträdesprotokoll 
Örkelljunga kommuns skolverksamhet 
 
 
 
Minnesanteckningar förda vid nätverksmötet på: 
 

Skola Mötesdatum Representanter  Närvarande 

Bokelunda  
Malin Åkerberg  

Tinette Andersson  

Von Reisers  
Johanna Kvist x 

  

Bering 161121 
Carina Martinsson x 

  

Tockarp  
Marie Holmström  

  

Eket  
Åsa Löfstedt x 

  

Mården  
Mia Örning x 

  

Kungs  
Magnus Carlsson x 

  

Förskolorna 
 Benjamin Baron (meddelat 

förhinder) 
 

    

Ordförande 
Utbildningsnämnden 

 
Theresa Lindahl x 

Chef 
Utbildningsförvaltningen 

 
Ingela Ström x 

 
Nätverksrepresentanternas åtaganden: 
 

 Välkommen att representera din skola i ”Nätverksgruppen” och föra föräldrarnas talan. 
 

 Kontrollera att respektive skolas samrådsmöte planeras in före nätverksmötena. (Rektorn 
motsvarande respektive skola/ ska planera för detta). 

 

 Varje läsår hålls det 5 st Nätverksmöten, som bokas enligt en turordningslista på 
Bokelundaskolan, Åsljunga skola, Beringsskolan, Tockarps skola, Ekets skola, 
Mårdenskolan, och Kungsskolan. På mötena bör minst en av de två representanterna från 
varje skola närvara. 

 

 Representanternas uppgifter är att även delta på de 5 samrådsmötena, som alltid hålls 
innan nätverksmötena, och därifrån ta med sig och framföra på nätverksmötet de två 
viktigaste frågorna som tagits upp i de olika grupperna från förskolan och uppåt.  

 

 Vid det tillfälle när mötet hålls på den egna skolan (var 7:e gång) ska man se till att rektorn 
(eller någon annan) kommer och presenterar ”värdskolan”. Ombesörj även att det finns 
frallor/tilltugg och kaffe/the samt att man får en nyckel och instruktioner om lås och 
larmrutiner. Vid detta tillfälle bör båda skolans nätverksrepresentanter närvara eftersom 
den ena agerar ordförande och den andra skriver protokoll. 



  

 

Mötesprotokoll mailas till utbildningsförvaltningen (Anneli Eliasson-
anneli.eliasson@orkelljunga.se  ) som vidarebefordrar detta till de övriga representanterna 
samt rektorerna motsvarande. 

 

 
 
 
Återkoppling från föregående protokoll samt tidigare förda ärenden: 
Mården – Utrymnings/inrymningsplan. Utrymningsplan finns på alla skolor. Inrymningsplan, för att 
kunna låsa in sig vid exempelvis hot, tittar Utbildningsförvaltningen på. 
Mården- gällande parkeringsfrågan, ej klart. 
 
Eket – gällande internetpolicy. Just nu läggs fokus på inrymningsplan, men frågan finns kvar. Ansvaret 
gällande internet ligger på pedagogerna. 
 
 

Övriga kommentarer från Utbildningsförvaltningens chef (Ingela ström): 
Information gällande incident på Kungsskolan. Efter händelsen sattes elevvårdsteam in för eleverna 
och Feelgood för personalen. 
Talas kring problematiken gällande social medier och hur vuxna har uttryckt sig på social medier i efter 
incidenten. 
 
Vidare planering: 
Uppmärksamhet kring elevers mående. 
Internt finns ett fungerande samarbete, men vården behöver tryckas på. Inte alltid Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) finns med, resursbrist. Det är inte alltid skolkuratorn räcker till. Skolpsykolog 
finns att tillgå, men har uppdrag att uppmärksamma exempelvis eventuell tillhörighet till särskola eller 
utredning på BUP. 
******************************* 
Information om att Kungsskolan är i en rekryterings fas gällande rektor och lärare. 
 
 
 

Övriga kommentarer från Utbildningsnämndens ordförande (Theresa 
Lindahl) 

 
 
 
 

Nätverksmötets aktuella frågor skolvarvet runt 
 
Bokelunda (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
- 
 

 
Von Reisers (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Fråga kring när skolans ansvar för eleverna börjar och slutar. Är det till exempel efter det har ringt in 
till första lektionen eller en kvart innan inringning? När upphör skolans ansvar efter skoldagens slut? 
Kommentarer: Det är skolan som sätter regelverket. Rektorn på varje skola äger sin inre organisation 
varför det kan skilja sig mellan skolorna.  
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Bering (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Önskemål om utökad tid för bad. Var tredje vecka uppfattas som lite speciellt när badet ibland blir 
inställt eller schemat ändras och badtiden inte tas igen vid något annat tillfälle. Fråga kring om det 
vore möjligt att åtminstone öka badtillfällena för de yngre eleverna. 
 
Kommentarer: Var tredje vecka anses redan vara för mycket i enlighet med läroplanen. Bedöms vara 
föräldrarnas ansvar att barnen lär sig att simma, hänvisning till simskola utanför skoltid. 
När det gäller ytterskolorna ska badtiderna ses över eftersom det är färre badtillfällen i dessa skolor. 
 
Fråga kring om skolorna kan närma sig varandra gällande läxpolicyn för att skillnaderna mellan 
skolorna inte ska vara för stora. 
 
Kommentarer: Rektorn på varje skola äger sin inre organisation. Varje pedagog avgör själv hur mycket 
läxor eleverna ska få. Det finns läxhjälp. Läxorna ska vara en repetition på det som har gjorts i skolan. 
 
 
 

Tockarp (frågor 2st och motsv. kommentarer):: 
Önskemål om utökad tid för bad, se kommentarer under Bering. 
Önskemål om bättre öppettider på badhuset. 
 
Fråga kring möjligheter att skärma av duscharna. Det uppfattas som att det inte är så många som 
duscha efter gymnastiken.  
 
 
 

Eket (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
- 
 
 
 

Mården (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Fråga kring om Teresa eller Ingela kan närvara vid samrådsmöte. 
 
Kommentarer: På samrådsmöten är det endast skolans kontaktpolitiker som har sin politikerroll. 
Övriga politiker ska agera och ses som privatpersoner vid samrådsmöte. Det som tas upp i 
samrådsmötet måste gå via nätverket innan det tas upp i nämnden. 
 
 
 

Kungs (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Gällande lärarbrist 
Skulle en vikariepool med lärare vara ett alternativ att tillgå vid behov? 
 
Kommentarer: Det finns firmor som handhar lärarpool men det är väldigt kostsamt. Risken är att man 
då skulle tvingas dra ner på ordinarie personal. 
 
Alternativt att man överanställer en lärare som går in där det behövs istället för att ha vikarier. 
 
Det finns oftast lista på studenter på lärarhögskolan som kan ringas in vid behov, men det är brist 
även där. 
 
 

 

Förskolorna (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
- 
 



  

 

 
 
Övrigt avslutande: 
 
 
 

 
Vid protokollet: 
 
Carina Martinsson 
representant från Bering 


