Minnesanteckningar samrådsmöte Kungsskolan 2016-11-15
Närvarande: Thomas Nilsson (lärare), Karin Leandersson (lärare), Åsa Andersson (7a),
Mia Örning (7b2), Robert Andersson (7c), Marie Berg (7c, 8a2), Rita Nilsson
(8a2), Linda Hansson (8a2), Zacharias Fransson (8b), Tina Borg (8b), Magnus
Carlsson (8c), Elizabeth Olsson (9a), Britt Fallesen (9a), Chris Daanen (9a),
Kenneth Lövberg (9b), Ingela Ström (utbildningschef)

Utbildningschef Ingela Ström var inbjuden till mötet med anledning av förra veckans
allvarliga händelse.
Kritik kom fram gällande brist på information till elever och föräldrar samt hur eleverna har
bemöts av lärare och kurator.
Det diskuterades hur skolan har tagit hand om eleverna efter händelsen och vilka
krishanteringsplaner som finns på skolan, samt även hur man kan förebygga att liknande
händelser inträffar.
Ingela menade att skolsköterska och kurator har varit på plats i skolan, vilka kommer att
finnas kvar så länge skolan bedömer att behovet finns. Dessutom ska varje klasslärare ha
lämnat ytterligare information till sina klasser på klassråden i måndags med anledning av att
nya uppgifter om händelsen framkommit.
Vid dagens samrådsmöte framkom att så inte har skett i alla klasser.
Skolan tog på allvar till sig denna kritik och kommer redan under morgondagen vidta
ytterligare åtgärder för att säkerställa att tillräckliga resurser finns.
Bra förslag kom fram på mötet om att kuratorn borde besöka eleverna klassvis eller i
halvklass istället för att eleverna själv ska uppsöka kuratorn.
Vidare informerade Ingela om att det alltid upprättas åtgärdsprogram för de elever som
kräver annan insats än normal och att det vid lärarbyte alltid sker ett särskilt överlämnande
till ny lärare gällande de som har åtgärdsprogram.
Ur föregående mötesprotokoll
Arbetet med likabehandlingsplanen fortsätter och ska fastställas innan årsskiftet.
Värdegrundsarbete – hur man uttalar sig på sociala medier är något skolan jobbar med och
en film om näthat kommer att visas för 8:orna.
Angående rektorstillsättningen är planen att en 1,7 tjänst kommer till våren. Annons ligger
ute hos Mercuri Urval och det är dom som jobbar med processen att hitta en rektor.
Därefter är det rektorn som kommer att tillsätta 0,7 tjänsten.
Sedan föregående möte har tre lärare sagt upp sig och slutat. Två nya lärare har anställts,
men en mattelärare saknas fortfarande. För närvarande är undervisningen uppdelad på
befintliga mattelärare.
Några extrabussar är inte insatta utan det är ordinarie bussar som går.

Gällande Infomentor är skolans policy att läxor och prov ska läggas ut på hubben, men övrig
information inte behöver läggas ut.
För att inte samråd- och nätverksmöten ska krocka så har rektorsgruppen tagit upp detta.
Utredning görs huruvida gluten- och sockerfritt ska erbjudas i cafeterian.
Frånvaro del av dag går inte och kommer inte att gå att lägga ut på Infomentor, man får
istället kontakta klassläraren.
Gyllet lagar mer mat än köket är anpassat till, men numera är det bättre flyt i matkön och
sedan sist har inga elever blivit utan mat. Ingela vill omedelbart ha information om detta om
det skulle inträffa igen.
Att alla inte har lärarlegitimation är inget unikt för Kungsskolan utan så ser det för tillfället ut
i hela landet.
Att inte alla elever duschar efter gymnastiken ska tas upp på klassrådet nästa måndag. Det
ska finnas möjlighet att duscha enskilt i idrottshallarna.
Att vissa klasser är många till antalet på pappret kan bero på att ensamkommande
ungdomarna måste klassindelas, men är troligtvis aldrig i klasserna eftersom de går i
förberedande.
Thomas nulägesinformation från skolan
De nya hemkunskaps- och slöjdsalarna är tagna i bruk.
Skolan söker ny mattelärare, bildlärare och idrott/engelsklärare.
Mitterminsbedömningen ska finnas ute på Infomentor nu, men om det fortfarande är
problem så logga in på elevernas inloggning då den finns där.
Projekteringen av aulans ombyggnad till bibliotek/studiehall är igång.
En del narkotika finns på skolan och skolan har tagit kontakt med polisen för att inleda ett
arbete med kontrollen av detta. Även UC ska kontrolleras i samband med kontrollen på
Kungsskolan.
Klassrepresentanternas punkter
7a Inget att ta upp.
7b2 Brister med att läxor och prov inte läggs upp på Infomentor.
7c

Inget att ta upp.

8a2 Har uppfattning om att det är många håltimmar framförallt på franska och svenska
lektionerna.
Anledningen till detta är svårigheter med att få tag på vikarier.
Klassen har 28 ordinarie elever och att det på vissa lektioner inte finns stolar till alla,
detta ska undersökas.
8b

Brister med att läxor och prov inte läggs upp på Infomentor.
Fråga om hur många obehöriga lärare som finns på skolan.
Thomas vet inte exakt, men rekrytering ligger hos ABF, för alla tjänster med obehöriga,
för att få in behöriga lärare.

8c

Inget att ta upp.

9a

Har uppfattning om att det är många håltimmar på franskan. Varför inte undersöka om
det finns webkurser eller liknande istället för att ha håltimme?

9b

Inget att ta upp

Fråga att ta med till nätverket
Med tanke på bristen på vikarier, varför inte anställa vikarier som kan delas mellan alla
skolor? Hur tänker skolan annars lösa vikariefrågan?
Övrigt
Datum för kommande samrådsmöten bestäms till våren, men tiden är bestämd till 18.30.

Vid anteckningarna
Mia Örning

