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Nätverksgruppensammanträdesprotokoll 
Örkelljunga kommuns skolverksamhet 
 
 
 
Minnesanteckningar förda vid nätverksmötet på Mårdenskolan 
2016-04-13: 
 

Skola Mötesdatum Representanter  Närvarande 

Bokelunda  
Solveig Lundin  

Jenny Nilsson  

Von Reisers  
Linda Andersson Ahlbin  

  

Bering  
Andreas Engström  

Åsa Hedlund-Franz             X 

Tockarp  
Marie Holmström             X 

  

Eket  
Mattias Karlsson  

Anders Ekelund  

Mården  
Annika Runert X 

Mia Örning  

Kungs  
Gunilla Hansson  

Magnus Carlsson             X 

Förskolorna  Benjamin Baron  

    

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.  
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 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: 
 
Inget protokoll finns från föregående möte, men Theresa Lindahl hade egna anteckningar som 
återgavs. 
 
 
 

Övriga kommentarer från Utbildningsförvaltningens chef (Ingela Ström): 
 
Lars-Ola Olsson som är verksamhetschef slutar 1/5 och skall börja i Markaryd. En annons är ute nu, 
tror att ny chef kan rekryteras till augusti den nya kommer att vara chef för elevhälsan och 
utvecklingschef samt IKT ansvarig på förvaltningsnivå. 
Maria (rektor på Bering) går på mammaledighet 1 år, det ligger ett förslag på att Miriam Wallin (rektor 
på särskolan) går in som rektor på Bering och får stöd från andra för att täcka heltid, dock är beslutet 
inte ännu taget i detta.  
Lena Toft (förskolechef) går i pension annons finns ute. 
Kommer att förstärka på rektor sidan kommer annonsera en tjänst till på hösten förstärkning till 
Kungsskola och Gymnasieskolan. 
 
Kommer att ha ett fordonsprogram fr.om. hösten (praktiken genomförs i Boalt) 11 har sökt till detta, 
pausar vård och omsorg på ungdomssidan och det kommer att riktas in som en marknadsåtgärd 
istället. 

 
Övriga kommentarer från Utbildningsnämndens ordförande (Theresa 
Lindahl) 

 
 
Inget att tillägga. 
 

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

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

Bering (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
 
Fråga : Har läst om att en parkeringsvakt skall anställas i Örkelljunga av kommunen, kommer denne 
att gå runt i skolområden också? 
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Ja denne har uppdrag att gå runt i hela Örkelljunga och kan även komma att skickas till byarna i 
kommunen. 
  

Tockarp (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
 
Fråga: Maten – är köttet utländskt? Varför har man inte bara svenskproducerat kött. 
 
Theresa kunde bekräfta att det inte alltid är svenskt kött, man tittar på köttmängden och kvaliteten. Det 
beror också på hur upphandlingen ser ut. Kommer att ske en ny upphandling tillsammans med 
Ängelholm. Meningen är att det skall vara mat som är lagad från grunden så långt som möjligt. 
Kommunen har livsmedelsverkets rekommendationer att följa, kommunen måste redovisa recepten 
vid eventuell granskning. 
 
Fråga: Information till pensionärer om att kunna äta på småskolorna – hur går denna information ut till 
pensionärer?  
 
Det har gått ut i lokaltidningarna, på hemsidan och på bystämmor. De måste anmäla om de skall äta 
på skolan så att skolan vet hur många extra som skall komma.  
Ingela skall se om kommunen kan hitta ett bättre sätt att informera.  
 
Fråga: Besöksrätten (av förälder) en förälder som ville besöka skolan och vara med i klassen, men fick 
inte vara med denna dag.  
 
Ingela berättade att läraren har rätten att kunna säga nej om det inte är lämpligt denne dag eller att 
det inte är lämpligt för den klassen just då pga. omständigheter som uppstår i klassen under en tid. 
Skolan är inte en allmän plats. Skolan har i första hand en skyldighet till barnen i skolan. 
Vera har också förklarat för föräldrar att varför det inte går ibland. Detta gäller kanske nu men behöver 
inte vara varaktig. Det är rektorn som äger frågan. 
 
Fråga: Infomentor – nyheter det står samma antal nyheter även om man har läst dem, det blir svårt att 
veta om man har läst informationen eller inte. Svårt att hitta i nyheterna.  
 
Ingela tar frågan med sig. 
 
Fråga: Förskoleklassen som kommer till hösten – av 8 som finns i skolans upptagningsområde så 
kommer bara 2 till förskolan. Tittar kommunen på varför det är så? 
 
Ingela säger att det är inget som kommunen tittar på just nu. Ingela hoppas att föräldrar hör av sig om 
det är något som kommunen skall titta på. 
 

Eket (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
 
Ingen representant närvarande 
 

Mården (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
 
Fråga: Trafik & Parkering  
- Saknas trottoar mellan Almliden och Mekonomen – vem äger detta? 
 
- Ängelholmsvägen väg 114 (30km/timme delen vid övergångsstället)  förslag från samrådet för att 
lösa trafik problemen:  
  - Inför enkel riktat (en riktning i taget) trafik 

- En extra övergångställe längre ner på sträckan på kommunens väg så barnen endast 
måste korsa en väg för att ta sig till simhallen 
- Att kommunen skall köpa den del av vägen som tillhör vägverket idag. 
 

- Saknar återkoppling kring möjligheten att använda Södergårdens parkering som hämtning-
/lämningsplats 
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Theresa berättade att kommunen ligger i tvist med vägverket att bygga om vägen vid Jysk då det låg i 
överenskommelsen när de skulle bygga nya E4 men vägverket säger att det inte kommer att göras 
förrän 2020 eller senare.  
Ingela skall kolla vem som äger marken från Almliden och ner förbi Mekonomen. Ingela ber Christian 
Svärd svara skriftligt på de ovanstående förslag. 
 
Fråga: Anna har inte fått kontakt angående trygghetsvandring. 
  
Theresa och Ingela tar detta med Johanna så att detta sker och samordnas med de andra skolorna. 
 
Fråga: Ett problem att minnesanteckningar saknas från tidigare nätverksmöten. 
  
Det är inte lämpligt att Ingela eller Theresa skriver anteckningar. Kan förtydligas att det är 
representanten för skolan där nätverksmötet äger rum som skall skriva anteckningarna. Det skall 
finnas två representanter närvarande från den skolan som håller i mötet, en skall vara ordförande och 
den andra sekreterare. 
Ingela ber Anneli skicka ut mallen till alla nätverksrepresentanter så att alla har den. 
 

Kungs (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
 
Fråga: Satsning på datamaterial de har fått plattor – finns en oro från föräldrar att barnen har för låg 
datorkunskap när de kommer ut från skolan och börjar på gymnasiet. Verkar som att elever i 
Örkelljunga har god tillgång till plattor men att de har dålig kunskap i hur man använder datorer och 
skriva på dator. Eleverna skall skriva mycket på dator sedan, denna kunskap får man inte när man 
bara använder plattor. Har ipads utvärderats om de är bra eller dåliga att ha? 
 

Theresa säger att de har haft en utvärdering med IKT eleven skall ha datorkunskap. Det kommer att 
komma uppsättningar av datorer för varje klass. Finns idag stationära och bärbara. I grundskolan är 
det grundläggande kunskaper. Det krävs bättre implementering av datorerna i undervisningen.  
 
Fråga: Hur mycket är Theresa eller Ingela ute i skolorna och pratar med eleverna.  
 
Politiken har samrådsrepresentanter så har politikern rätt att vara med på samrådsmöten. Att vara ute 
på skolorna på dagtid är det egentligen bara Theresa som har rätten att vara ute i skolorna, men detta 
måste ändå anmälas till skolan. Händer det något i skolan skall läraren inte gå direkt till politikerna 
utan det skall gå till rektorn, till Ingela som då kan ta det vidare politiskt. Ingela är med i olika 
sammanhang där hon möter föräldrar och elever.  Finns även elevråd där elevrepresentanter är med 
och kan lyfta olika frågor. Det är rektorn som leder och fördelar arbetet i skolan där kan varken Ingela 
eller politiker lägga sig i. 

 

Förskolorna (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
 
Ingen representant närvarande. 
Dock har frågor kommit in via mail. De frågorna är besvarade i Ingelas information ovan 
Ingela ber Kristian Svärd svara skriftligt kring 30km begränsningar kring förskolorna. 
Ingela tar med sig frågan om hur kommunen skall få ut information om” Fingra” 
(kommunikationsplattformen för förskolorna). 
 

Övrigt avslutande: 
 
Nästa nätverksmöte måndag 30/5 på Bokelundaskolan i Skånes Fagerhult. Alla skolor bör ha haft 
samrådsmöten inför nätverksmöten. På nästa möte kommer datum för höstens möten att sättas, de 
kommer att vara på måndagar eller onsdagar. 

 
Vid protokollet: 
Annika Runert – Mårdenskolans representant.  
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Skola Namn Telefonnr E-postadress 

Bokelunda 
Solveig Lundin 

Jenny Nilsson 

0859-035315 

0734-132850 

sollundin@gmail.com 

Jennynilsson2008@hotmail.com 

Von Reisers 
Marie Bergstrand 

 

0435-460461 marie_bergstrand@yahoo.com 

Tockarp 
Linda Andersson Ahlbin 

 

0734-227633 

 

olamysmamma@hotmail.com 

 

Bering 
Andreas Engström 

Åsa Hedlund Frantz 

070-9398384 

0701-417043 

enand@swipnet.se 

ronjakimmi@hotmail.com 

Mården 
Annika Runert 

Mia Örning 

070-217 6062 

070-3000325 

annirunert@gmail.com 

mia@mired.se 

Eket 
Mattias Karlsson 

Anders Ekelund 

0435-53062 mattias.k@telia.com 

anderseke@hotmail.com 

Kungs 
Gunilla Hansson 

Magnus Carlsson 

070-7677548 

0733-254045 

olofssonhansson@gmail.com 

magnus.carlsson@ilrecycling.com 

Förskolorna 
Benjamin Baron 

 

0737-887276 granb_85@hotmail.com 

Ordförande 

Utbildnings-

nämnden 

Theresa Lindahl 0707-390845 thealindahl@telia.com 

 

Chef 

Utbildnings-

förvaltningen 

Ingela Ström 0435-55069 ingela.strom@orkelljunga.se 

 

 

 

”Nam et ipsa scienta potestas est” (Kunskap är makt) 
 

TELEFONLISTA 
NÄTVERKSGRUPPEN 
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