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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 Eliassonanneli.eliasson@orkelljunga.se ) som vidarebefordrar detta till de övriga representanterna
samt rektorerna motsvarande.

Återkoppling från föregående protokoll samt tidigare förda ärenden:
Se nedan Utbildningsnämndens ordförande

Övriga kommentarer från Utbildningsförvaltningens chef (Ingela ström):
Informerade om att budgeten överskrids, en stor del i detta är kostnader
för gymnasieskolan, och gymnasieelever som väljer att gå i skola i annan
kommun, förvaltningen arbetar på dessa frågor för att nå bättre resultat.
Digitaliseringen fortgår på skolorna enligt krav från skolverket, frågan om
det skall köpas eller leasas hårdvara är en av de frågor som utreds, även
vilken form av hårdvara som skall införskaffas åt eleverna.
Upphandling av tjänster för nästa läsår är igång, tex taxitjänst och
skolmat där det önskas ekologiskt odlad mat och svenskt kött.

Ny förskola på Högkullen skall stå klar mars 2019, den gamla rivs och en
ny uppförs, här talades även om ett hälsotema som skall genomföras.
Det är många elever på skolor och förskolor i tätorten med trångboddhet
som följd, och man förutspår en ytterligare ökning av elevantalet. Denna
positiva trend blir en utmaning och ett fortsatt arbete för förvaltning,
nämnd och kommun att förvalta, bygga ut lokaler och tillse att
personalbehovet fylls.

Övriga kommentarer från Utbildningsnämndens ordförande (Theresa
Lindahl)
Theresa informerade om diskussioner och förslag som varit uppe på
föregående nätverksmöte (se protokoll dat 29/8 2018).
Vid detta möte framkom önskemål om att samtliga klassrepresentanter
kallas till nätverksmöte och att ev tema skall finnas ex sprit-droger i
skolålder med tex föredragshållare.
Annat förslag var att man med fler mötesdeltagare möjliggör arbete i
både storgrupp och uppdelning i mindre arbetsgrupper för att på så sätt
kunna ta fram fler synpunkter och förslag på förbättringar och åtgärder.

Nätverksmötets aktuella frågor skolvarvet runt
Bokelunda (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Situationen med parkering i direkt anslutning till uppfartsvägen där alla
skolbarnen numera går, sedan uppfarten till ”småskolan” stängts
framfördes. Där är uppenbara risker med gående barn bland parkerande
och backande bilar. -- Ingela tar frågan med sig.

Von Reisers + Byskolorna (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Önskar bättre info om vad som gäller föräldraansvaret när barnen får sin
Ipad. – Inget svar framkom.
Digitala schema till fritids är önskvärt. – Svar är på gång.
Vill att SMS används i ökad utsträckning. – Kostnadsfråga för rektor att
svara på.

Föräldrar anser att utvecklingssamtalen fungerar dåligt, i synnerhet
relaterat till betygen. – Ingela tar detta med sej.

Bering (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Ingen deltagare
Tockarp (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Se Von Reisers
Eket (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Ingen deltagare.
Mården (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Säkrare skolväg önskas. – Det arbetas på detta, men där är ingen snabb
lösning inom synhåll.
Kungs (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Även här framkom att utvecklingssamtalen fungerar dåligt i vissa fall. –
Ingela tar detta med sig.
Vikariepool efterfrågades. – Anses omöjligt att få tag i personal.
Farhågor vad gäller kontinuiteten på lärare framfördes. – Även
förvaltningen ser problem med lärarkontinuiteten med tanke på lärarbrist
i landet, och den stora rörligheten bland utbildade lärare.
För att ta reda på vad skolpersonal/lärare önskar för att stanna vid sin
nuvarande tjänst framkom förslag på att enkät eller liknande skulle
genomföras. -- Ingela skall genomföra frågor, och återkomma med
svaren.

Förskolorna (frågor 2st och motsv. kommentarer):
Framförde sin stora oro vad gäller trångboddheten på förskolorna samt
att väntetiden för att få en plats skulle öka. – Man enades om att det
förelåg olika meningar i denna fråga mellan förvaltningschef och
frågeställare.

Övrigt avslutande:
Inget framfördes.
Vid protokollet:
Christer Börjesson

