
 
 

 

 

Samrådsmöte, Beringskolan 2016-09-29 

Närvarande : Mirjam Wallin, Jenny Alfredsson, Malin Appelholm, Linda Bukin Klitgaard, Agneta 

Hansson, Anna-Sofia Dukai, Caroline Sjödahl, Johanna Nilsson, Linus Hartvigsson, Jenny Fredriksson, 

Kenny Lärke, Elisabeth Karlsson, Olle Nilsson, Andreas Engström, Jesper Andersson 

 

Presentationsrunda 

Mirjam presenterar ”från bra till bäst”, dokument utarbetat av kommunens utvecklingsgrupp. I 

utvecklingsgruppen deltar pedagoger från alla skolor i Örkelljunga. Arbetet leds av kommunens 

verksamhetschef. Ny verksamhetschef i Örkelljunga heter Matilda Hedén och hon tillträder tjänsten 

nu i höst. Mirjam redogör för olika prioriterade mål som skolan strävar mot under läsåret 2016/2017. 

En reviderad utvecklingsplan finns på kommunens hemsida.   

 

Nätverksrepresentant  

Arbetet med ipads diskuteras, bl.a. berättar Mirjam om olika satsningar inom grundskolan. 

Exempelvis satsas det den här terminen på att bygga ut nätverket på Kungsskolan. I jämförelse med 

andra kommuner runt omkring ligger Örkelljunga bra i framkant. 

Mirjam redogör för grundskolans satsning av kompetensutveckling för skolpersonal under detta 

läsår. En stor satsning är en NPF-utbildning för all skolpersonal. För att föra inkluderingsarbetet 

framåt ska personalen bl.a. få lyssna på en föreläsning av Bo Heljskov. Läslyftet fortsätter även detta 

läsår. Satsning har även gjorts genom att låta en del av personalen genomgå en 

processledarutbildning.  

Dokumentet Plan för skolan läggs ut på hubben. Alla vårdnadshavare är välkomna att tycka till.  

Mirjam informerar om kommunens Frånvarogrupp  

Skolans digitala verktyg Infomentor fungerar inte alltid som önskvärt. Bl.a. är det svårt för många 

vårdnadshavare att få tillgång till Hubben genom telefonen. Detta tas med till nätverksmötet nästa 

vecka 

Mirjam och Jenny ska uppmana all personal på skolan att återkoppla på mail från vårdnadshavare 

inom en viss tid. Funktionen att skicka information på sms via infomentor är också en önskan som 

Mirjam ska framföra. 

Tre skolråd med elevrepresentanter från alla klasser är aktiva under läsåret. Skolans matråd har av 

olika anledningar tagits bort. Eleverna ska fortfarande få önska maträtter bl.a. genom att lämna in 

recept till Gyllets personal 



 
 

Veckan som gått har varit Beringskolans vänskapsvecka. Det har inneburit mer samarbete mellan 

stadier och klasser än vanligt. Skolan har även haft en dag med ”våga-byta-stil”. 

Ännu en gång tas trafikfrågan upp. Föräldrar följer inte trafikreglerna som finns och det är mer kaos 

än vanligt i och med skolans renoveringsarbete. Kenny som är Beringsskolans kontaktpolitiker ska 

återkomma till Mirjam inom en vecka när han vet mer om aktuella parkeringsvakter som kommunen 

anlitat. Mirjam ska uppmana personal på skolan att röra sig mot ”släppa-av-fickan” på morgonen. 

6:orna får särskilt beröm, både elever och personal, att de varit duktiga i väntan på att deras nya 

lokaler ska bli färdiga. Det finns ett bra samarbete mellan sexorna och ett ”tänk” att det är en och 

samma klass. Att sträva mot detta ”tänk” i alla paralleller är önskvärt från föräldrarna i 

samrådsgruppen. 

Mirjam ska påminna alla klasslärare att lägga ut en påminnelse till alla föräldrar på hubben om att 

höra av sig med synpunkter och frågor till samrådsrepresentanterna veckan innan det är 

samrådsmöten.  

Språkvalet i 7:an diskuteras. Schematekniskt är det väldigt svårt att lägga ut dess timmar redan i 

årskurs 6. En enhällig önskan från alla föräldrar i samrådsgruppen är att personalen ska lära sig 

teckenspråk eller tecken som stöd för att sedan kunna lära ut detta till eleverna. Denna fråga ska 

föras vidare till nätverksmötet. Även fadderverksamhet på skolan diskuteras. Skolan uppmanas av 

samrådet att blanda åldersmässigt vid fler skolans aktiviteter. 

Skolan får beröm av en av föräldrarepresentanterna angående en ”mobbingutredning”. Planen mot 

kränkande behandling hade följts och utredningen hade inte dragit ut på tiden. 

Diskussion om skolans resursfördelning och stora klasser. Beringskolan har en stor utmaning i att 

hjälpa alla elever som har svårigheter men också att stimulera duktiga, snabba elever. I detta arbete 

är inte skolan unik utan denna utmaning delas av andra skolor i landet. 

Det bestämdes att nätverksrepresentantuppdraget skulle vara rullande. Vid nästa nätverksträff 

medverkar Andreas Engström som representant för Beringskolan. 

 

Jenny Alfredsson, ledningsresurs Beringskolan 

 

 


