Dagordning PTA IES
2017-10-24 Kl 18.00-19.30
Konferensrummet 1:a vån
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Mötet öppnades
Dagordningen godkändes
Malin Dymne valdes till ordförande och Emma Fjordgren till sekreterare.
Val av justerare för mötet valdes Marie Carlsson och Helena Larsson.
Genomgång av föregående protokoll
● Till HP-mötet den 28/11 är det klart att representant från Compass group
kommer för att diskutera skolmaten.
● För resterande se punkt 7.

6. Rektorns punkt:
● Som en del av IES utvecklingsarbete presenterade Mr Andreasson förslaget
att bjuda in Torkel Klingberg. Torkels “Grits och jävlar anamma” handlar om
en mental inställning som liknar IES anda. Detta kommer erbjudas elever,
skolpersonal och föräldrar.
● I ett led i IES utvecklingsarbete med sin likabehandlingsplan besöker
organisationen Friends IES efter höstlovet för att genomföra både intervjuer
och enkätundersökning med eleverna. Detta ska sedan lägga grunden för
värdegrundsarbetet som Friends ska göra på IES under vårterminen 2018.
● 13 mars 2018 kommer det även erbjudas en föreläsning till föräldrar om
“schysst på nätet” av Friends.
● Det kommer åter införas obligatorisk praktik för årskurs 8 och 9.
● Lovskola för årskurs 8 och 9 kommer erbjudas de elever som inte har
tillräckliga betyg för att gå vidare till gymnasieskola.
7. Framtidsfrågor PTA
● Angående för tidiga och korta lunchraster;
-det är en schemateknisk fråga. Styrelsen utser en arbetsgrupp
bestående av Marie och Helena som ska se över helheten. Till hjälp ska
de få ta del av de principer skolan har att förhålla sig till.
-diskussion fördes om åk 5 inte behöver “line-up” utomhus
● Raster med andra klasser för att underlätta mixing:
- Hur viktigt är det? Via ämnesval träffar eleverna varandra.
● Möjligheten att låna lES lokaler på kvällstid:
- IES hyr lokalerna och får inte hyra ut i andra hand. För klassaktiviteter
tex filmkväll, kan HP kontakta Mr Andreasson för diskussion.
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Fungerar inte tillfredsställande efter uppgraderingen. Mr Andreasson
ska ta upp detta med huvudkontoret.
- Mr Andreasson ska även ta upp med pedagogerna hur och vad som
ska läggas upp på SchoolSoft samt tydligare information vilken årskurs
det berör.
- Mr Sunden ska bjudas in för fortsatt diskussion bla om workshop.
Önskemål att föräldramöten vid skolstart på HT följer med upp i varje årskurs:
- IES vill tillsammans med styrelsen hitta en form som fungerar.
Källaren:
-utifrån både arbetsmiljö och brandskydd kan inte källaren nyttjas.
Vattenautomaten:
- Eleverna ska ha en vattenflaska. Det finns inga engångsmuggar pga
vattenkrig och nedskräpning. Dock har man sett elever som dricker
direkt ur automaten, inte hygieniskt. Mr Andreasson ska se över detta
Skolkläder:
- önskemål om fler storlekar. Kontakta skolgarderoben direkt.
Enkät om skolmaten:
- Ms Andraey och skolsköterskan Ms Odefalk kommer att genomföra
den.
Yta skolgård:
- i nuläget är det trångt
Innebandymål på skolgården:
- Mr Andreasson ser över detta.
Ny skolbyggnad F-3:
- om IES ska utöka till F-9 behöver skolan en helt ny byggnad.
Junior club respektive Senior club:
- diskussion bordlägges tills vidare.

8. Swedbank
● Kontakt har tagits med Swedbank för att bla öppna ett Swish -konto och att
öppna nya konton.
● Beslut och dokument som ska skickas till banken skrivs under på nästa möte.
● Styrelsen fattar beslut att ordförande Malin Dymne och kassör Frozkhan
Jainulabdeen är företrädare gentemot Swedbank AB samt
internetbankanvändare.
9. HeartParents
● Att de ska jobba ihop årskursvis behöver uppdateras på hemsidan
● fler detaljer bordlägges tills vidare.
10. Inga övriga frågor
11. Nästa styrelsemöte 5/12 kl 18-19.30
12. Mötet avslutas
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