Protokoll ifrån Samrådsmötet torsdagen den 8/5-2019
Deltagare: Martin Johansson (rektor), Ann Johansson (bitr. rektor), Karin Leandersson (lärare),
Caroline Håkansson (lärare), Henrik Hammar (kontaktpolitiker, utbildningsnämnden), Thomas
Bjertner (kontaktpolitiker, utbildningsnämnden) samt föräldrarepresentanter ifrån fem klasser;
Mia Örning 9B2, Jenny Hugosson 8A, Olle Nilsson 8C2, Fredrik Olsson 7C och Jessica Lindberg
7D.
Information ifrån rektorerna:
1. Nationella prov- jobbigt för åk 9, men nu är det bara två matteprov kvar att genomföra.
2. Företagsbesök - positiva besök! Det var två bra dagar! Både företagarna och skolan är nöjda.
Eleverna skötte sig väl på besöken. Vi hoppas det kan fortsätta nästa läsår.
3. Företagsmässa idag (8/5). Matilda Molina är nöjd och eleverna fick träffa Örkelljungas
företagare. Olle Nilsson (en av utställarna) var med på samrådsmötet ikväll. Han säger att
eleverna var väldigt engagerade. Intressanta dagar! En annan förälder påpekade att det var
synd att inte vår SYV (Sanja Bengtsson) var med på företagsmässan (men tyvärr krockade
det med ett möte i Hässleholm).
4. Kommande aktiviteter:
- Friluftsdag tis 14/5
- En elevens val dag kvar den 27/5: där bl a elevrådet har ordnat en föreläsning om
psykisk ohälsa.
- Åk 9 avslutningsfest är mån 10/6 kl. 18:00-23.00.
- Åk 9 åker till Hallands väderö tis 11/6, hela dagen. Samma dag har åk 7 och 8 en
klassaktivitet på eftermiddagen med sina mentorer.
- Föräldramöte för blivande åk 7 ons 15/5 och sen kommer eleverna hit till Kungsskolan
på besök på förmiddagen ons 29/5.
- Cromebooksinsamling för åk 9 måndagen den 3/6.
- Cromebooks, det går snabbare att lämna in dem på lagning och få tillbaka nu.
- Internet på skolan: Vårt nätverk höll bra när vi genomförde de nationella proven.
5. Tjänster. Till nästa läsår behöver Kungsskolan anställa:
Franska 40%
Musik 100%
3 tjänster i Ma/NO om vardera 100%
Speciallärartjänst till vår studieverkstad 100%.
Specialpedagog 100% (har anställt Solbritt Svantesson)
+ en så specialpedagog 50% (som vi ska dela med UC där det också blir 50%)
6. Vår målsättning med att stärka elevernas studiero:
- Mobiltelefonförbudet, fungerar bra och de flesta eleverna sköter det.
- Sockerpolicyn: Vi har bytt ut delar av sortimentet i cafeterian mot hälsosammare
alternativ, exempelvis vasaknäcke, frukt och smoothies. (Nästa steg är att ”plocka bort”
energidryckerna, men där är vi inte riktigt ännu).
7. Klasströjorna i åk 9: Några få elever skrev kränkande kommentarer på sina tröjor.
Skolledningen tog tag i det och pratade med elever och föräldrar. Ingela Ström har lagt ut
info på Örkelljungas hemsida och på en SO-lektion i direkt anslutning till händelsen fick
eleverna jobba med etik och moral.

8. Frånvarotrappan: (konsekvenser för vad som händer vid hög frånvaro) - är nyligen beslutad
och ska inom det snaraste informeras ut till alla personal.
9. Närvarogruppen: ska finnas kvar även till nästa läsår. Viktigt att vi ger signaler om att
skolan är viktig (och har nära samarbete mellan hem och skolan).
10. Lovskola: Det kommer att arrangeras för elever i åk 8 och 9 under fyra dagar i juni (den
19/6, 20/6, 24/6 och 25/6).
”Rundan” Det här tog föräldrarepresentanterna och politikerna upp:
9B2: Franskeleverna har fått byta lärare många gånger. Rektor svarade att generellt är det
färre elever som väljer franska och att det är svårt att få tag i behöriga lärare.
8A: 8C2: Representanten undrade hur det ser ut med gymnasievalen för de som går i åk 9 nu?
Rektor svarade att många praktiska program ex. fordonsprogrammet är populärt. Ungefär
lika många som vanligt har sökt till UC och när det gått ett par veckor på höstterminen så
brukar en del elever välja över till UC. De elever som inte når gymnasiebehörighet går
vidare till introduktionsprogrammet.
7A: (via telefonsamtal) – Föräldern tyckte det var en bra informationskväll på Forum och
det kom ca 50 personer (istället för nätverksgruppen). Mötena kommer sannolikt att
fortsätta.
7C: 7D: Thomas Bjertner: Sa att det är viktigt att eleverna tidigt får komma ut och se företag.
Henrik Hammar: ”Det gäller att hitta dagens lösningar till dagens problem.”
Han har läst en rapport som visar att av de ungdomar som saknar gymnasieutbildning så blir
21 % arbetslösa, medan de som har en gymnasieutbildning är bara 4 % arbetslösa efter
skolan.
LUPP-enkäten: Hur ska vi kunna bli bättre gällande flickors psykiska ohälsa?
Ambitionsnivån - hur gör vi för att höja motivationen och få eleverna att gå vidare till högre
studier?
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