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Närvarande från styrelsen: Malin Dymne, Åsa Andraey, Jenny Andersson, Evelyn Björk,
Helena Larsson, Marie Carlsson, Emma Fjordgren
Rektor: Mr Andreasson
Ev. övriga: Heart Parents

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet:
Malin Dymne valdes till ordförande och Emma Fjordgren till sekreterare.
4. Val av justerare för mötet:
Åsa Andraey och Marie Carlsson
5. Rektorns punkter:
 Mr Andreasson hälsar alla välkomna
 Studie- och yrkesvägledare ms Alkan presenterades. Gick igenom planeringen för
läsåret:
åk 4 – Drömyrke
åk 5 – Framtidsdag, som kommer att ske under vt-18. Föräldrar pratar om sitt arbete.
Vid intresse anmäl till melis.alkan.halmstad@engelska.se
åk 6 – Gruppvägledning – Självkännedom
åk 7 – Gruppvägledning - fortsatt ökning av självkännedom och yrkeskunskap
åk 8 - Gruppvägledning – självkännedom, genus och normkritiskt perspektiv.
Åk 9 – Förberedelse inför gymnasieval.
 Mr Andreasson berättade om erfarenheter kring mixing classes. Diskussion fördes
där både för och nackdelar lyftes.
 Expansion F-3. IES Halmstad har fått tillstånd att utöka med F-3. Dock avgör
lokalfrågan när detta kommer att ske.

 Genomgång av vad IES står för och grown mindset.
 Kvalitén på maten. Till nästa Heart parents möte kommer en representant från
Compass group bjudas in. Innan dess ska eleverna göras delaktiga genom en
undersökning.
 Övrigt:
 - Schoolsoft. Efter den senaste uppdateringen fungerar programmet inte
tillfredsställande. Mr Andreasson ska se över detta.
6. Presentation Styrelsen 2017-2018:
Malin Dymne (4B,6A), Frozkhan Janiul Abdeen (5C, 7C), Emma Fjordgren (4C), Helena
Larsson (4C), Jonas Lindahl (6A), Åsa Andraey (9B), Åsa Nilsson (5A), Evelyn Björk (5C,
7C), Marie Carlsson (5C,7C), Christian Gotare (4B, 8D), Linda Birgersson och Jenny
Andersson (5A).
7. Heart parents info:
 Heart parents ska fungera som länken mellan klassen och skolan.
 Heart parents ska ansvara för trivselaktiviteter för elever och föräldrar.
 Varje årskurs har sin egen kassa som de hjälps åt med.
 Styrelsen fick till uppgift att skriva en policy för Heart Parents. En form av ”att
göra”-lista för varje årskurs. Tex; presenter till mentorer, Spring fair osv.
8. Föregående protokoll/Framtidsfrågor:
 Inget föregående protokoll att diskutera.
Framtidsfrågor:
 Diskussion kring planeringen av raster fördes. Framför allt lyftes tre punkter;
lunch för tidigt, lunchrasterna är för korta så eleverna hinner inte äta färdigt
och vissa klasser har enbart inne-raster.
 Förslag framfördes att planera in raster samtidigt för årskurserna för att
underlätta remixing.
 Förslag framfördes att förlägga class time utomhus.
 Förslag framfördes att föräldramöten (varje åk) ska ske varje hösttermin.
9. Medlemsavgiften:
Är in nuläget oförändrad på 100 kr/familj. Olika förslag diskuterades vad pengarna
ska användas till. Ett konkret förslag är innebandymål till skolgården.
10. Övriga frågor:
Inga övriga frågor lyftes
11. Mötet avslutas

Ordförande:

Sekreterare:

-----------------------------------Malin Dymne

------------------------------------

Justerare:

Justerare:

------------------------------------

------------------------------------

Åsa Andraey

Marie Carlsson

Emma Fjordgren

