
 
 

Protokoll PTA IES  
 

2017-12-05  Kl 18.00-19.30 
IES Matsalen el sal 209? 

 

1. Mötet öppnades 
2. Dagordningen godkändes  
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
Malin Dymne valdes till ordförande och Emma Fjordgren valdes till sekreterare 
4. Val av justerare för mötet 
Åsa Nilsson och Helena Larsson  
5.  Swedbank 
Alla dokument och bilagor underskrivna. Inväntar bara personnummer på förra 
ordförande. Därefter postas kuvertet till Swedbank.  
6. Enkät raster/lunch 
Genomgång av den enkät som arbetsgruppen utformat för eleverna att svara 
på. Detta för att ta del av elevernas uppfattning om lunchtider och raster. 
Önskemål är att eleverna får fyll i den under “class time”.  Genomgång/ 
återkoppling av enkät skall ske tillsammans med rektorn 180115.  
7.  Förskolebygget och avspärrningarna 
Ny information har tillkommit muntligt. Det som inledningsvis var en 
provisorisk lösning kommer att vara en permanent lösning. Förskolan kommer 
bygga ut till “trekanten”. För att där anlägga parkeringar för 
avlämning/hämtningsplats till föräldrarna till förskolebarnen. Med andra ord 
kommer biltrafiken öka till och från vägen utanför IES. Detta är inte rimligt.  
Säkerheten för eleverna på IES har inte tagits hänsyn till.    
Styrelsen kommer begära ut riskanalysen som gjorts. 
Det bokade mötet som är inplanerat har avbokats av projektledaren Christian 
Eking från Fastighetskontoret samt Henrik Hallén (arbetsledare från 
Tage&söner). Mötets ställdes in av dessa, via rektor, utan förklaring, samt utan 
att dessa kom med ett nytt datum för vidare diskussion. 
Kontakter som bla ska tas; 

- Anders Börjesson - rektor med övergripande ansvar för skolgårdar.  
- Jenny Axelsson - Kommunens samhällsbyggnadsutskott.   
- Karin Söderberg - Fastighetsnämnden 
- Kjell Helgesson - Byggnadsnämnden 



- Elin Tullin - Teknik och fritidsförvaltningen  
- Lars Püss - Teknik och fritidsförvaltningen 

 
8. Uppdatering hemsidan PTA 
  - enklare sökväg dit 
  Bordläggs tillsvidare 
  - info på IES PTA-sida 
  Bordläggs tillsvidare 
9. Schoolsoft 
Bordläggs tillsvidare 
10. Vem gör vad inför våra möten t.ex. nyhet på Schoolsoft, dagordning etc. 
Bordläggs tillsvidare 
11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
12. Mötet avslutas 
 
Nästa möte tisdagen den 16/1 2018 kl 18.00 

 

 

Ordförande       Sekreterare 

Malin Dymne      Emma Fjordgren 

 

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

 

Justerare      Justerare 

Åsa Nilsson      Helena Larsson 

 

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


