Protokoll från samrådsmöte
Dag:160517
Tid:18:30-20:30
Plats:Personalrummet på Kungsskolan
Närvarande: Karin Leandersson (lärare), Thomas Nilsson (lärare), Per Werger (rektor),
Rita Nilsson (7a2), Zacharias Fransson (7b), Magnus Carlsson (7c), Britt Fallesen (8a), Jenny K
Hugoson (8c), Monica Rudvall (9a)
1.

Mötet öppnades av Per Werger.

2.

Jenny K Hugoson valdes till sekreterare.

3.

Presentation av samtliga mötesdeltagare.

4.

Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte.

1.

Nulägesbeskrivning av de närvarande lärarna: Niorna har många nationella prov just nu och
dessutom prov i andra ämnen. Stress både för dem och lärarna.
Just nu är det ingen hemkunskap eller slöjd i de salar som renoveras. Man håller till i andra
salar och får jobba på annorlunda sätt.
F-9-lärarna i kommunen träffades under måndagens kompetensutvecklingsdag. Man
arbetade gruppvis med att stämma av elevernas kunskapsutveckling under de olika
stadierna, att göra den röda tråden som löper genom skolåren tydlig och befästa att alla
lärare på alla stadier är delaktiga i elevernas slutbetyg. Nu finns önskemål från lärare att
träffas igen. Denna gång ämnesvis. Under vårt samrådsmöte kom en fundering upp som
gällde att bjuda in kommunens friskola Solängskolan för ett samarbete kring dessa frågor.
NPF (NeuroPsykiatriskaFunktionsnedsättningar) och Läslyftet är andra
kompetensutvecklingspunkter som lärare i kommunen ska arbeta kring under nästa läsår.
Rektor Per Werger kommer att skicka ut brev till vårdnadshavarna till nians elever med
information rörande den sista tiden före avslutningen. Det kommer till exempel beröra
avslutningsmiddagen den 13/6 och den traditionella utflykten till Hallands Väderö dagen
efter. Före bussarnas avfärd till Torekov kommer stickprov i form av alkotest göras.

6.

Klassrepresentanternas punkter:
7A2: Det finns önskemål om en tydlighet från alla lärarnas sida vad gäller att förmedla det
eleverna ska kunna inför ett prov och vad som kommer att bedömas. Önskemål finns också
om att vid första samrådsmötet i höst få se betygsstatistik över läsåret som gick och läsåret
dess för innan.
8A: En fråga kring hur man hanterar innehållet på lektionerna när den ordinarie läraren är
frånvarande dök upp.
9A: Önskemål om att elever och föräldrar ska få tillfälle att utvärdera arbetet på
Kungsskolan. En enkät görs av eleverna i åk 8 som rör bland annat undervisning och trivsel.
Ofta gör också lärare sina egna utvärderingar knutna till ett aktuellt arbetsområde.

7.

Rektor redogjorde för planerade förändringar inför kommande läsår:
SvA-undervisningen kommer att se annorlunda ut. Det finns sedan tidigare
förberedelseklasser, men nu ska även eleverna som är utplacerade i ordinarie undervisning få
SvA-undervisning. Svenskan kommer årskursvis att blockläggas för att de berörda eleverna
ska kunna gå ifrån till en SvA-grupp.
För att utveckla svensk-engelsk-lektionerna kommer nu dessa lektioner att vara
dubbelbemannade av en svensklärare och en engelsklärare, vilka då kan arbeta på
annorlunda sätt. I den vanliga engelskundervisningen tas gruppsystemet bort där man haft en
speciell grupp för de elever som behövt mer stöd. I stället kommer alla ha engelsklektioner
klassvis, men med resurs i form av en extra lärare ibland. Resurs kommer också att komma
in på liknande vis i matte och svenska.

8.

Planering av kommande renovering av aulan har påbörjats och arbetet med denna fråga
fortsätter under hösten. Diskussioner kring hur den bäst ska användas pågår. Lokalen
kommer inte att fungera som en renodlad aula mer eftersom det nya Forum Örkelljunga
övertar den rollen. Man funderar på en flexibel lärmiljö med studiehall, skolbibliotek och
samlingshall integrerat i lokalen. Därmed skulle till exempel ämnesövergripande projekt
lättare genomföras.

9.

Nätverkets representant rapporterade: På föregående nätverksmöte samtalade man om iPads
och datorer. Var det rätt med iPad-satsningen? Utvärdering kring satsningen är påbörjad.
Politikerbesök hade också önskats, men beskedet var att de inte får vara ute i skolorna.
Elevrådet träffar politiker 2 ggr/läsår och här finns möjlighet för eleverna att genom sina
elevrådsrepresentanter framföra åsikter. Diskussioner kring skolmaten. Ingen ny punkt till
kommande nätverksträff.

10.

Övrigt:

Förekommer det att elever röker inomhus?
Kungskolan söker biträdande rektor på 50% som stöd till Per Werger.

11.

Mötet avslutades.

