
  

Nätverksgruppensammanträdesprotokoll 
Örkelljunga kommuns skolverksamhet 
 
 
Minnesanteckningar förda vid nätverksmötet på: 
 

Skola Mötesdatum Representanter  Närvarande 

Bokelunda  
  

  

Von Reisers  
Johanna Kvist x 

  

Bering  
Johanna Nilsson x 

  

Tockarp 170213 
Marie Holmström x 

  

Eket  
Åsa Löfstedt x 

  

Mården  
Annika Runert x 

Annika Andersson x 

Kungs  
Magnus Carlsson x 

Robert Andersson x 

Förskolorna  Benjamin Baron x 

    

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. 
 

mailto:Eliasson-anneli.eliasson@orkelljunga.se
mailto:Eliasson-anneli.eliasson@orkelljunga.se


  

 
Återkoppling från föregående protokoll samt tidigare förda ärenden: 
 
 
 

Övriga kommentarer från Utbildningsförvaltningens chef (Ingela ström): 
 Berättar att en förskolegrupp har öppnats på Bering och ska vara där tills de 

börjar F-klass. 

 Högkullen ska rivas, så det söks efter nya lokaler som de kan vara i medans 
Högkullen byggs upp igen. Där kommer bli 4-5 avdelningar. När nu Högkullen 
byggs om kommer det bli en mer hälsotänkt förskola och förhoppningsvis 
kunna följa barnen så långt som möjligt i skolvärlden. 

 En lapp har gått ut till föräldrar om en ev. förskoleavdelning, minst 15 barn, 39 
föräldrar är berörda. 17 februari är sista anmälningsdag. Vid ett ev. ja kommer 
det sättas upp en eller flera Paviljonger. 

 Mården har många förskoleklassbarn, man har ritat om upptagningsområdet 
för att ev. kunna flytta barn till Beringskolan. 

 Hög personal omsättning just nu, frågan ställs ”varför man vill sluta?” Många 
svarar att man trivs men får mer i lönekuvertet. Hur kan man förhindra att 
personalen försvinner från kommunen??!!! 

 Martin Johansson , ny rektor på Kungsskolan, kommer in under sportlovet för 
att sätta sig in i allt. 

 Anna Freij har sagt upp sig och kommer ersättas av Madeleine Hultkrantz om 
beslut går igenom på torsdag (16/2-17). Det kommer bli en period då inte 
Mården och Bokelunda har någon rektor, då ska personalen få säga hur de vill 
lägga upp arbetet. 

 
 

Övriga kommentarer från Utbildningsnämndens ordförande (Theresa 
Lindahl) 

 
 
 
 

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

 
Von Reisers (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Ingen fråga 
 
 
 

Bering (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Stort önskemål om att få fotbollsplanen i ordningsställd. På vintern blir den som en 
stor gyttjepöl och stängs av. 
 



  

Tockarp (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Lapp om ev. dagisuppstart i Tockarp? 
I:S svar - Information ska ha gått ut till rektor och övrig personal. 
Lappen kändes rörig av vissa föräldrar 
 

Eket (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
Positivt att barnen fått mer bad denna termin!! 
Hur många gånger bad är det på en termin? 
I.S ska kolla upp det. 
 

Mården (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
*Ändring av öppettiderna på simhallen? I dagens läge öppnar de sent och man kan 

inte köra dit direkt efter skolan. 
- Ägaren tänker inte ändra något för det finns inget underlag och i så fall får beslut 
komma från kommunen. 
I.S: Hör av er till simhallen + till kultur och fritidsförvaltningen och hör vad de kan 
göra. 
*Trycket ökar på övrig personal (t.ex. kuratorn) när det slutar/byts personal på 
skolorna. 
I.S svar: sökt bidrag för att förstärka elevhälsan, vill få in kurator, skolsköterska och 
psykolog. Barnen i Örkelljunga mår sämre än på många andra ställen, VARFÖR?? 
Kartlägga varifrån denna ohälsa kommer ifrån om det är skolan, hemmet eller övriga 
aktiviteter. 1 miljon kr över till resurser på Mården och Bokelunda. Alla måste prata 
gott om sin skola! 
* Ingen trottoar på Jysk- och Mekonomen sidan upp för Ängelholmsbacken. Barnen 
som bor där uppe får gå i gräskanten. Barn och vuxna går över gamla E4:an och där 
är 70 km/h. 
I.S svar – Rektorn bestämmer om/när trafiksäkerhets genomgång ska göras. 
 

Kungs (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
* Vad kan man göra för att lösa situationen för lärarna? Oroligt i och med många 
rektors och övrig personal byten. 
- Ev. en enkät om känslan på skolan. 
I.S – kollar lite extra på de psykosociala enkäterna för att se vad dom säger om 
situationen på Kungs.  

 
Förskolorna (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
* Vill ha en översyn av vilka vägar kommunen äger för att kunna sänka hastigheten 
från 50 km/h till 30 km/h framför förskolorna t.ex. Rapphönan och Trollbacken. Körs 
fortare än 50 km/h utanför förskolor och skolor. 
* Positiva till mer hälsosam mat till alla enheter, i och med Högkullens ombyggnad. 

 
 
Övrigt avslutande: 
TACK FÖR IKVÄLL! 
 
Vid protokollet: 
Johanna Kvist, von Reisers 


