
  
 
 

Nätverksgruppensammanträdesprotokoll 
Örkelljunga kommuns skolverksamhet 

 
 
 
 
 

Minnesanteckningar förda vid nätverksmötet på Ekets skola 161010 
 

Skola Mötesdatum Representanter Närvarande 

 

Bokelunda   Malin Åkerberg                X 
  

 

Von Reisers  Johanna Kvist                X 
  

 

Bering  Andreas Engström                X 
  

 

Tockarp    

  
 

Eket 
  Åsa Löfstedt                X 

  
 

Mården 
  Annika Runert              X 

  
 

Kungs   Robert  Andersson                X 
  

Förskolorna  Veronica Önnerfjord                X 
  

Ordförande 
Utbildningsnämnden 

 
 

Theresa Lindahl 
 

X 

Rektor    Annika Davidsson 
             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: 
 
Diskussion om hur det framtida föräldraengagemanget ska se ut, ska dessa nätverksträffar förändras?            
Hur ska i så fall föräldrainflytandet se ut? Finns det behov av förändring? 

 
  Vissa frågor återkommer på nätverksträffarna och det är ofta frågor gällande maten och trafiken. 
 

 
Övriga kommentarer från Utbildningsförvaltningens chef (Ingela Ström): 

 

Inbjuden till dagens nätverksmöte är rektorn Annika Davidsson som är rektor för Eket, Tockarp och 
Von Reisers skolor. Annika berättar att det går 58 elever på Ekets skola i klasserna F-6. Det finns 
även en specialklass på skolan. Skolgruppen på Ekets skola har nyligen anordnat en höstfest för att 
samla in pengar till en gemensam skolresa för eleverna.  

 

Det är högt tryck på skolorna med tanke på alla nyanlända barn som kommer till kommunen och det 
är oklart vilken utbildning de har med sig och vad de har varit med om. Flera av barnen bor på 
Åsljungagården som ska stängas i slutet på november så troligtvis kommer det att ske en utflyttning 
av ca 9 barn från kommunen. 

 

Det är trångbott på förskolorna i tätorten och det planeras en ny förskola där Högkullen nu ligger och 
tanken är att den ska rymma 4-5 avdelningar och eventuellt byggas som ett tvåvåningshus.  

 

Beringskolan är fullbelagd och ingen internflytt dit är möjlig.  

 

Det finns planer på att bygga ut Mårdenskolan och att eventuellt ta lokaler i anspråk på äldreboendet 
Södergården eftersom det ska byggas ett nytt äldreboende 2018/2019. Tanken är att Bering och 
Mården ska bli likvärdiga i storlek.  

 

Frågan kommer upp om det går att hänvisa elever från tätorten till byskolorna men Ingela uppger att 
det inte går med tanke på att det är fritt skolval.  

 

Budgeterbetet pågår och det är som sagt trångt på skolorna och ett högt tryck på platserna. När 
barn försvinner från kommunen försvinner även pengarna som följer dem.  

För tillfället råder brist på behöriga lärare och det är svårt med rekryteringen. På Kungsskolan har 
många lärare slutat och nyanställningarna har ökat.  

 

Diskussion förs kring InfoMentor och det efterfrågas mer information om InfoMentor och det kommer 
upp ett förslag att detta skulle kunna ske på föräldramötena ute på skolorna. Det finns även önskemål 
att föräldrarna ska kunna lägga in om kortare ledigheter som tex tandläkarbesök vilket inte går i nuläget. 
Samtal förs även om vikten av ett sammanhängande system med en systemadministration. 

 

Övriga kommentarer från Utbildningsnämndens ordförande (Theresa 
Lindahl) 

 

Det är viktigt att alla föräldrar tar del av informationen som läggs ut på InfoMentor som är tänkt att 
fungera som en kommunikationskanal mellan skola och föräldrar. Det är även av vikt att förvaltningen 
får reda på om informationskanalen inte fungerar. 
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Nätverksmötets aktuella frågor skolvarvet runt 
 

 

Bokelunda (frågor 2st och motsv. kommentarer): 

 
 Hur ska kommunen lösa den farliga trafiksituationen vid busshållplatsen i Skånes Fagerhult 

längs med gamla E4:an? 
 

Ingela berättar att busshållplatsen ska byggas om under hösten. 

 

 Stämmer det att barn från Örkelljunga har fått busskort för att ta sig till Skånes Fagerhult men 
inte tvärtom? 
 

Ingela uppger att det är endast är nyanlända barn som har fått dessa busskort. 

 

 Varför öppnar förskolan/fritids inte förrän kl 06.15? Önskemål finns om kl.06.00. 

 

Theresa uppger att kommunen inte har någon skyldighet att öppna sina verksamheter förrän kl.06.30 
men har på de flesta förskolorna/fritids löst det med att de öppnar kl 06.15. Men detta varierar i 
kommunen och är beroende av hur personalen kan få ihop sina scheman. Ingela ska lyfta frågan om det 
finns möjlighet att slå ihop förskolan och fritids på morgonen?  
 
 

 

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

Inga frågor 
 

Bering (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
 

 

 Hur ska kommunen lösa det att InfoMentor verkar vara inkompatibel med vissa 
mobiltelefoner? Går det att ordna så att alla kan komma in på InfoMentor? 

 

Samtliga är överens om att det är InfoMentor som måste ta tag i problemet. Annika, representant från 
Mården föreslår att kommunen gör en felsökning och kontaktar de föräldrar som berörs och skickar 
svaren till InfoMentor.  

 

 

 Lärare på Bering vill ha utbildning i teckenspråk exempelvis TSS- tecken som stöd och 
TAKK – Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 

 

Ingela ska lyfta frågan på nästa rektorsgrupp och ser det som en allmän förfrågan



  

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

Eket (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
 

 Svensk, ekologisk, närodlad mat till skolorna, hur ser det ut? 

 

Theresa uppger att det är upphandlingen som styr vad som köps in och det har kommit en ny kostpolicy i 
juni i år och kommunen tittar på en ny upphandling. Örkelljunga kommer att titta mycket på Ängelholms 
kommuns upphandling och de förespråkar bland annat delad upphandling.  

 

 Hur ser internetpolicyn ut i kommunen och då främst på fritids? 

 

Ingela uppger att det förs en dialog kring IT- frågor och hon ska föra frågan vidare. 

 
 

Mården (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
 

 Vad finns det för policy angående utrymningsplanen på Mårdenskolan?  
 

Ingela uppger att frågan ska lyftas i kommunens chefsledningsgrupp och hon ska återkoppla svaret till 
nästa möte.  
 

 Vad finns det för plan angående parkeringen på Södergården?  
Föräldrarna upplever det som svårt och krångligt att hämta och lämna sina barn på skolan. 
 

Ingela tar frågan med sig och ska återkomma med svar. Ingela uppger att det tidigare varit hänvisning till 
parkeringen mittemot Jysk. Kommunalrådet Carina Zachau för en dialog med vägverket.  
 
 

 Samlingslokal saknas på Mårdenskolan. 
 

Ingela berättar att i och med att Mården ska byggas görs inga ändringar nu utan hon hänvisar till 
blackboxen på Forum. 
 
 

Kungs (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
 

 Det är problem med att maten inte räcker till alla eleverna på Kungsskolan som äter på Gyllet. 

Det har framkommit att restaurangen Gyllet tillagar mat till 1000 personer men är egentligen 

anpassad för 650 personer. Det har vid minst två tillfällen varit problem med att maten inte 

räckt till alla elever. 

 

Ingela ska föra frågan vidare och påtalar vikten av att detta måste komma fram direkt och inte bör 

väntas med att lyftas på samråd/nätverksmötena.  

 

 Frågan lyfts om det stämmer att det anställts obehörig personal på Kungsskolan och i så fall 

vilka det är? 

 

Ingela uppger att det i första omgången nyanställningar bara rekryterades behörig personal men att 

ytterligare personal sedan sa upp sig och det har varit svårt att hitta behöriga lärare. 

 

 Hur går det med den nya rektorstjänsten? 

 

Just nu är det Roy Ekstrand som är rektor på Kungsskolan men rekrytering pågår och kommunen har 

tagit hjälp av rekryteringsfirma för att få fram en kravprofil. Rektorstjänsten ska utökas och tjänsten bör 

vara tillsatt till våren.  

 

 

 



  

Förskolorna (frågor 2st och motsv. kommentarer): 
 

 Hur ska förvaltningen lösa det höga trycket på förskolorna?  
 
Ingela berättar att det är svårt att rekrytera legitimerad personal och särskilt förskolelärare. Flera 
kommuner har besvär med detta och samtal förs om ett samarbete inom Familjen Helsingborg. Många 
lärare fångas dock upp av Malmö Stad. Ingela uppger att förvaltningen behöver arbeta aktivt med att 
besöka högskolorna och att skapa bra publicitet för kommunen.  
 

 Vision 2018 – en vegetarisk rätt i veckan? Tankar kring närodlad, ekologisk mat? 
 
Ingela berättar att det finns en risk att barnen inte äter den vegetariska rätten och att barnen presterar 
sämre på eftermiddagen. En ny kostpolicy har kommit och den stödjer sig på Klippanmodellen med 
delad upphandling.  
 

 Hur ser handlingsplanen för Hot och Våld ut? Hur ser det ut med överfallslarm? 
 
Ingela uppger att personalen har överfallslarm. 
 

 Hur ser planen ut för en giftfri förskola/skola? 
 
Ingela berättar att Söderåsens Miljöförbund kollar leksaker, väskor och kläder och de har hittat saker 
som de tagit bort. Förskolorna tar inte längre emot leksaker och dylikt från privatpersoner.  
 
 

Övrigt avslutande: 
 

Nästa nätverksmöte äger rum 161121 kl 19.00 på Beringskolan 
 

 

Vid protokollet: 
Åsa Löfstedt – Ekets skola 


