
  

   Protokoll PTA IES  
     Datum: 2019-08-07 
       Tid: 17.00-18.30 
       Plats: Stadsbiblioteket, Halmstad 
 

 
Närvarande från styrelsen: Jonas Lindahl, Helena Larsson, Emma Fjordgren och Marie 
Carlsson 

Frånvarande: Frozkhan Jainul Abdeen 

Personal från skolan: - 
 

1.  Mötet öppnades 
2.  Dagordningen godkändes 
3. Till ordförande för mötet valdes Jonas Lindahl 
4. Till sekreterare för mötet valdes Marie Carlsson 
5. Till justerare för mötet valdes Jonas Lindahl och Emma Fjordgren 

 

 Punkt Beslut/Information Ansvar 

6 Styrelse- 
medlemmar 

Flera i styrelsen kommer ha ont om tid till hösten. 
Behöver hitta ersättare. Alla kollar med personer de 

hör kan tänka sig ställa upp.  
 
Kolla även med resurser som tidigare sagt de vill 

ställa upp t ex matresurs: Bradey 
 
Personer som nämnt att de ev. kan ställa upp: 
 
Ms Wegebrant - stödlärare 
Ms Nilsson - kurator 
 
Marie kollar med förälder i förening och 
styrelsemedlem från Jutarum. 

Alla i 
styrelsen 

7 Föräldra- 
möten 19 & 
20 augusti 

Mejla Mr Andreasson att vi enbart kommer vara tre 
personer från PTA-styrelse under 
föräldramötena. Vi behöver hjälp av skolan. 

 
Marie förbereder listor med de som varit 

klassföräldrar tidigare.  

Marie 
Jonas 
Helena 



Marie ber rektor om klasslistor, stryker och slumpvis 
väljer nya HP för varje klass. 

Innehåll:  
● Lägg fram vad vi i styrelsen gör, försök värva 

folk. 
● Fokus på det vi åstadkommit.  
● Styrelsearbetet - Jonas 
● Skolgården - Helena 
● Varför medlem & swisha - Helena 
● Resten - Marie 

Ta fram materialet som ska tryckas upp. Skicka det 
till skolan för tryck.- Marie 

Fråga Tomas innan mötet hur långt vi kommit i 
skolgårdsfrågan. - Marie  

 
Behöver fundera över hur val av klassföräldrar 

hanteras inför nästa läsår. Är en del jobb för PTA 
att administrera. Kan mentorerna vara en 
framtida resurs som hjälper till med detta? 

Kan mentorerna lyfta det på utvecklingssamtalen om 
PTA tar fram föräldrarpar (fyra barns föräldrar 
per klass)? 

Be klassföräldrar välja för 4:orna? 
 

8 Medlemskap Om vi har möjlighet och tid: skicka ut mejl/sms till 
alla nuvarande medlemmar och påminn om att 
förnya medlemsskapet.  

Skicka ut efter mötet. 

Marie 

9 Mötet 
avslutas 

Ordförande avslutade mötet.  

 
 

Ordförande: 
 
------------------------------------ 
Jonas Lindahl 
 
 

Sekreterare: 
 
------------------------------------ 
Marie Carlsson 

Justerare: 
 
------------------------------------ 
Helena Larsson 

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

 


