
  

   Protokoll PTA IES  
     Datum: 2019-02-12 
       Tid: 18.00-19.00 
       Plats: Sal Common Room, IES Halmstad 
 

 
Närvarande från styrelsen: Helena Larsson, Emma Fjordgren, Marie Carlsson 
Personal från skolan: Tomas Andreasson 
Övriga: PTA Medlemmar, Heart Parents 
 
 

1.  Mötet öppnades 
2.  Dagordningen godkändes 
3. Till ordförande för mötet valdes Marie Carlsson 
4. Till sekreterare för mötet valdes Helena Larsson 
5. Till justerare för mötet valdes Emma Fjordgren och Oskar Hullegård 

 

 

 Punkt Beslut/Information Ansvar 

6 Rektorns 

punkter 

 

Mr Tomas Andreasson presenterade: 
 
IES grundpelare och värderingar 
● Varför har NI valt att placera Era barn i IES? 

Röstning via www.mentimeter.com. 
● Ms. Barbara Bergström, grundaren av IES. 

Skolan startade 1993, nu finns det 34 skolor runt 
om i Sverige. 

●  IES Grundpelare: 
-Relation-Tough- Love-Ritualer-Rutiner. 
-Command of English.-A safe and orderly 
school environment- High academic 
expectations.  

● En förfrågan till föräldrar att VARFÖR görs dessa 
rutiner - en nyckelfråga. 

● Vilken karaktär vill vi skapa hos våra elever? 
● Hur kan ni som föräldrar stödja oss i detta 

arbete? 
: Vi lämnade åsikter via Mentimeter. 

 

 

http://www.mentimeter.com/


HT 2019 
● Genomgång av planering för nästa år.  
● Remix av klasser ( Mentor behålls Y 4-5, 

6-7,8-9). 
 
The Swedish grading system/ Svenska 
betygssystemet grundläggande struktur. 
● Decentraliserat-Kvalite  
● Samarbete pågår med andra IES skolor 

angående bland annat betygssättning.  
 
Luncherna 
● All mat fraktas i värmevagnar.  
● Ny upphandling aug 19. 
● Frågor: Hur är maten placerat? 
●  Mat och sallad är bredvid varandra.-Förslag att 

leda in barnen till sallad först. 
● Alla får ta vegetariskt även ifall man inte är 

vegetarian. 
● Salladsbuffe: grönsaksstavar och dipp 

efterfrågas. Rektor tar detta förslag vidare. 
 
 
Skolgården 
● Vi är trångbodda 
● Samarbete med PTA och kommunen ang. 

förbättrad skolgård. 
 

 
Biblioteket 
● Förälder frågade om hur tillgängligt biblioteket är 

och vilka som är där. -Miss Sikmar är inte där 
hela tiden utan endast vissa tider. 

 
Praktik och yrkesliv 
● Intresse från skolan att föräldrar vill presentera 

sina yrken för eleverna. Eleverna behöver 
kunskap om vad ett yrke innebär. 

 
Enkät HQ  
● Den är viktig och PTA-styrelse är med i 

analysen. 
 

Instagram 



● Ms Hamilton är ansvarig för Instagram, ca 600 
följare.  

 

7. Föregående 

protokoll 

Workshop diskuterades, se nedan. Inga övriga 
punkter som behövde tas upp. 

 

8. Feedback från 

workshop 

● Betygssystemet - intressant 
● Drygt hälften av föräldrarna som närvarade vet 

om att de har tillgång till barnens skolarbete i 
Google Drive. 

● Mindre än hälften har varit inne i elevens Google 
Drive. 

● Fortsatt intresse av att ha en föreläsning i 
Google Drive. 

 

 

9. PTA 
Medlemmar & 
kassa 

Rekordmånga medlemmar, 196 familjer. 
Kassa: 45000kr 

 

10. Utemiljön ● PTA styrelse samarbetar med rektor för att 
förbättra utemiljön för eleverna.  

● Nästan 100% sa ja till att satsa medlemspengar 
på Utemiljön. 

 

 

11. Säker skolväg PTA och rektor har varit med och påverkat Halmstad 
kommun för att få en säkrare skolväg åt eleverna. 
Några av de åtgärder som vidtagits:  
● Triangeln - stoppat farliga parkeringsplatser 
● Cykelväg längs Wrangelsleden har förbättrats 
● Ljuddämpning - bullerplank. Skolan har noterat 

en minskad ljudnivå. 
● Åsikt ifrån förälder, alla kör inte fram i 

cirkulationsplats, ingen parkeringsplats. Viktigt 
att köra fram när en plats framför blir ledig. 

● Det är inte tillåtet att köra in framför skolan för att 
lämna eller hämta barn. 

● Nytt möte med kommunen är inplanerad 7 mars.  

 

12. Schoolsoft & 
Google Drive 

PTA styrelse har tillsammans med rektor och Ms 
Höglund tagit fram en åtgärdslista för Schoolsoft. 
 
Möte om Google Drive planerat v.9. 
 

PTA 
styrelse 
fortsätter 
sitt 
samarbet



Målet är att elever och föräldrar enklare ska förstår 
information pedagoger delar samt förstå vilka 
möjligheter och insikt de har i elevernas arbete.  

e med 
skolan. 

13. Klasskassor ● De olika klasserna klasskassor presenterades. 
● PTA-styrelse förvaltar klasskassorna, årskursvis. 
● Påminde om att HP har som uppgift att stötta 

barnen gällande insamling till klasskassan. 
● Kunskapsbank från tidigare år, tips på idéer om 

hur man kan samla pengar efterfrågades. 
● PTA-styrelse rekommenderar att pengarna 

används i åk 9 till en skolresa. 
● Under flera år har pengarna spenderats innan åk 

9 vilket innebär att klassresa ej genomförts. 
● Förslag från föräldrar att sätta upp ett gemensamt 

mål för alla årskurser.  
● Frivilliga föräldrar som vill jobba med frågan 

efterlyses. Ingen erbjöd sig att ta tag i frågan om 
klasskassor i dagsläget. Frågan parkeras tills 
vidare. 

  

 

14. Common 

Room 

CAD-teamet efterlyser frivillig/a föräldrar som vill 
hjälpa till med förbättring av Common Room.  
Ingen anmälde sig frivilligt. 
Önskelista från elevrådet- samt Ms Sandra Almqvist 
som har presenterats för PTA är lämnad till rektorn. 

 

15. Matråd Skolan har ett matråd. Frågan lyfts om någon förälder 
var intresserad av att delta i matrådet. Ingen erbjöd 
sig under kvällen. Men eventuellt en förälder som är 
intresserad som har anmält detta tidigare. 
 
PTA-Styrelse består av fem personer. Tyvärr kan 
styrelsen inte driva alla frågor själva. 

 

16. Övriga frågor Utbytesprogram: Samarbete med Brekland 
Cambridge har funnits i några år. Enbart ca 10 barn 
får möjligheten att åka från IES Halmstad. 

 

17. Nästa möte Meddelas på Schoolsoft.  

18. Mötet avslutas   

 
 

 



 
Ordförande: 
 
------------------------------------ 
Marie Carlsson 
 
 

Sekreterare: 
 
------------------------------------ 
Helena Larsson 

Justerare: 
 
------------------------------------ 
Emma Fjordgren 

Justerare: 
 
------------------------------------ 
Oskar Hullegård 

 
 
 


