Protokoll PTA IES
Datum: 2019-05-14
Tid: 16.30-18.30
Plats: Konf.rum, IES Halmstad

Närvarande från styrelsen: Helena Larsson, Emma Fjordgren, Marie Carlsson, Frozkhan
Jainul Abdeen och Jonas Lindahl
Personal från skolan: Tomas Andreasson
1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Till ordförande för mötet valdes Helena Larsson
4. Till sekreterare för mötet valdes Marie Carlsson
5. Till justerare för mötet valdes Emma Fjordgren och Jonas Lindahl

6.

Punkt

Beslut/Information

Föregående

Gick igenom föregående protokoll.

protokoll

7.

Spring Fair

Reflektioner
● Lyckad Spring Fair.
● Årskurs 4-7 representerade som “årskurser”.
● Några barn från år 8 & åk 9.
● 5c delade ut posters.
● Flera föräldrar gör hellre denna typ av event
än andra typer av insamlingar.
Inför nästa år:
● Jobba mer med marknadsföring. Ev. ta
kontakt med Åsa Nilsson (Noah 06:a).
● Be barnen marksnadsföra mer nästa år, lägga
på Sociala medier.
● Presentera i höst vad Spring Fair är och
varför vi gör det.
Syfte:

Ansvar

●
●
●

Entreprenörskap, sammarbete, klasskassa.
Möjlighet för barnen att lära sig.
Marknasföring till kommande elever. Var
lyckat i år.
Tacksamma för allt Jordan fixat med.

●
8.

Utemiljön långsiktigt

9.

Utemiljön kortsiktigt

CAD-teamet har fler aktivitet framför IES till hösten.
PTA vill fortsätta arbetet med utemiljön till hösten.

Tomas
följer upp

Inköpt
1) Bord med bänkar (4st köpta)
2) Pingisrak och bollar
4) Portabla innebandymål

Helena
följer upp
ang.
Inneband
yrink

Beslut om inköp taget via röstning på Messenger.
Alla styrelsemedlemmar stod bakom beslutet.
Montering av bänkar och bord. PTA och vaktmästare
fortsätter dialog. Ev. vaktmästare förankrar och
föräldrar monterar.
Innebandyrink - ägs av Köpmannaföreningen
Stor klocka på HEMs byggnad. Kommer
synkas/ställas in under maj månad. Kan den flyttas
så att IES eleverna ser den från fler håll?

Jonas
köper nät
till
basketkor
gar
Rektor
fortsätter
dialog om
Gaga ball
rink

Nät tll basketkorgar - PTA köper in 2st (för att snabbt
åtgärde korgarna)
Diskutera vidare med MS Sandra Wickström:
●
●
●
●
10.

Planeirng inför
skolstart

Måla fler kingplaner - Magnus kan ev. hinna
i sommar
Gaga ball - 10 000-13000kr exkl. moms
(rastlekochfritid.se)
Vägg med hål i för att kasta bollar
Låda med hål i för att kasta bollar

HP

Marie
●

HP ett år i taget - framgångsrikt. Fortsätter vi
med.
Styelse - barn i åk

●

Nästa år kommer styrelsen ha barn i förljande
åk: Jonas åk4&8, Frozhan åk7&9, Emma åk6,
Helena åk6 och Marie åk4&7.
Föräldramöten
● Föräldramöten 19 augusti, 16.30-18.00 och
tisdag 17-18.Samma koncept som 2018.
● Ev. ej föreläsning från Friends.
● PTA behöver klasslistor för de som får nya
klasser: 4:or, 6:or och 8:or. Tomas skickar
v.33.
● PTA kan förbereda listor för övriga klasser
redan innan. Ev. tar PTA hjälp av en mentor.
● PTA står för presentation. Kan ha samma för
4:orna. Något nytt för övriga, ändra med
måtta. Roligt om flera är med. Marie
förbereder materialet - PPT.
● Någon/några behöver förbereda vad vi ska
säga.
● PTA önskar trådlöst headset. Tomas kollar
upp.
● Finns information till HP. Behöver ses över.
● Lägga ut på Facebook om dagen.
● PTA styrelse träffas innan för vidare
planering.
● Broschyr - tryck upp
● Nämn vikten av att hjälpa barnen att samla in
pengar till klassresor.
● Förra årets planering:
https://docs.google.com/document/d/1ILfj6x-KKzcBK9eLJx9AdL6kaad0qUDGjhkuq5q7R8/
edit?ts=5cdae3d6
Årsmöte
● Datum ska sättas innan föräldramöte.
11.

Google Drive
& Schoolsoft

Målet är att elever och föräldrar enklare ska förstår
information pedagoger delar samt förstå vilka
möjligheter och insikt de har i elevernas arbete.
Åtgärdslista: status?
Denna punkt får diskuteras vidare till hösten.

12.

Enkät

Rektor önskar få feedback från PTA och föräldara
gällande enkäten som gjorts på skolan under våren.
Marie kan vara med från PTA.

Jonas

Lägg ut på Facebook.
13.

Säker skolväg

Helena och Marie tar denna punkt vidare.

14.

Trevligt i
skolan

Diskussion fördes mellan PTA och rektor.
Förekommer att barn ej hälsar på varandra och på
vuxna/föräldrar när de kommer upp i en viss ålder.
Barn har bekräftat detta beteende. Byter man klass i
6:an så blir det “pinsamt” att hälsa på sina gamla
klasskompisar från tidigare åsrkurser. Ej enligt IES
värdegrund.
Fundera på åtgärd.

15.

Klasskassor

●

●

●

●
●

16.

Common

Några föräldrar har felaktigt satt in pengar på
årskurskonton som ej är till årskursen. Dessa
pengar är nu tillbakasatta på förälderns konto.
Tradition: Förslag från föräldrar att sätta upp ett
gemensamt mål för alla årskurser. - Frivilliga
föräldrar som vill jobba med frågan efterlyses.
Fyllinge och Stenstorp åker till Polen. En förälder
per 5 barn. Föräldrarna betalar själva. Frivilligt
bland barnen att åka med/engagera sig. Kostar
ca: 5000kr per barn.
Kan skolor ansöka om bidrag? Emma kollar upp.
Jonas kommer ta upp med Årskurs 8 om det finns
intresse att dra ihop pengar till en klassresa.

Room

Diskutera Common Room med CAD-teamet till
hösten. Finns ej resurser att driva denna fråga nu.

17.

Mat

Ny upphandling på gång.

18.

Utbytes-

Nämneds på PTA-möte med HP: Utbytesprogram:
Samarbete med Brekland Cambridge har funnits i
några år. Enbart ca 10 barn får möjligheten att åka
från IES Halmstad.
PTA önskar att fler barn hade denna möjlighet.
Tyvärr saknas resurser att driva denna fråga.

program

19.

Övriga frågor

Försäljning vid skolavslutningen. Tomas kollar om
elevrådet vill sälja.
Lägg ut på Facebook.
Finns 12 000kr på sparkonto. Ger ingen ränta. Flytta
över till betningskonto.

Rektor

Marie
diskuterar
med
förälder
om tid
finns.
Emma
kollar upp
ang.
bidrag
Jonas

Helena
följer upp

Jonas
flyttar
över
pengar
Marie

Marie kollar om hon kan ta ut pengar.
20.

Nästa möte

7 augusti 2019 kl. 16.30. Plats bestäms senare.
Beslut om datum för årsmöte och
konstituerandemöte behöver fattas på nästa möte.

21.

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Ordförande:

Sekreterare:

-----------------------------------Helena Larsson

-----------------------------------Marie Carlsson

Justerare:

Justerare:

-----------------------------------Emma Fjordgren

-----------------------------------Jonas Lindahl

