Välkommen som Heart Parent (HP) /Klassförälder!
Du har tillsammans med tre andra
barns föräldrar blivit utsedd som Heart
Parents för ditt barns klass under
läsåret 2019-2020.
Som Heart Parent är du länken mellan
skolans föräldraförening (PTA) och
föräldrar i ditt barns klass.
Val av Heart Parents
I varje klass utses fyra barn vars föräldrar är Heart Parents under ett läsår. Detta
betyder att under barnets studietid på IES (åk 4 - 9) kommer du som förälder att
vara HP en gång. Självklart får du ställa upp fler gånger om du så önskar.
I första hand utses Heart Parents genom att frivilliga föräldrar anmäler sig. Saknas
sådana tilldelas du rollen enligt turordningsregler som PTA och skolan har kommit
överens om. Om du inte har möjlighet att vara HP under året ansvarar du själv för
att hitta en ersättare genom att kontakta föräldrarna i ditt barns klass.
Kontaktuppgifter till andra föräldrar i klassen hittar du på Schoolsoft under
kontakter. PTA-styrelse har tyvärr ingen möjlighet att hjälpa till med detta byte. Vi
önskar dock att du informerar oss om ett byte sker så vi kan bjuda in rätt föräldrar
till våra informationsmöten, mejla ett ev. byte till: ptahalmstad@gmail.com.
Er roll som Heart Parents
●

Informerar barnen och föräldrarna i klassen om att ni är klassföräldrar samt
er roll som HP. Kontaktuppgifter till klassens föräldrar finns på Schoolsoft
eller kan erhållas av klassens mentor.

●

Arrangerar någon aktivitet för att öka gemenskapen mellan klassens elever
och mellan föräldrar t ex bowling, grillkväll, bad.

●

Samlar in pengar och köper något till mentorerna i slutet av terminen.

●

Deltar på PTAs möten ca 2-3 ggr/termin (minst en per klass och tillfälle).
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●

Fungerar som kontaktlänk/förmedlar information mellan PTA och klassens
föräldrar. Samarbetar även med andra klassföräldrarna i samma årskurs.

●

Arrangerar Spring Fair, skolans
årliga internationella vårmarknad,
se bild från Spring Fair 2019.

●

Engagerar er och tar initiativ till
insamlingar. Varje årskurs har sin
egen kassa som de hjälps åt att
samla in till för att kunna göra
något kul tillsammans när de
slutar åk 9. Kom gärna på idéer
som kan hjälpa eleverna att samla in pengar under året. Ett bankkonto till
varje årskurs finns hos Swedbank. Insamlade pengar kan sättas in antingen
via bankgiro 138-5632 eller Swish 123 395 00 86. Ange i meddelandet

vilket år eleverna är födda (t.ex. 2008) så att pengarna kan sättas in på rätt
årskurs konto. Kontot administreras av PTAs styrelse.

Tips från tidigare klassföräldrar
●

Skapa en Messenger-grupp eller liknande för klassens föräldrar där ni som
klassföräldrar snabbt kan nå ut med information vid t ex insamlingar och
aktiviteter. En sådan grupp är också ypperlig som kommunikationskanal
mellan föräldrar när frågor uppstår om läxor, prov etc.

●

Skapa även en Messenger-grupp eller liknande mellan er klassföräldrar för
att snabbt och enkelt kunna kommunicera vid planering av aktiviteter etc.

●

Eftersom klasserna mixas vartannat år så kan det vara trevligt att anordna
någon gemensam aktivitet med de andra parallellklasserna.

●

Våga be om hjälp från de andra föräldrarna i klassen och be barnen om hjälp
och idéer. Det blir roligare och mindre ansträngande om alla hjälps åt.

●

I samband med PTA-möten kan det vara smart att stanna kvar en halvtimme
extra för en kort avstämning mellan alla klassföräldrar i samma årskurs.
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Förslag på introduktionsmejl till klassens föräldrar
Vi rekommenderar att ni skickar ut ett mejl till föräldrarna i klassen för att
introducera er HP. Nedan är ett förslag på text till ett sådant mejl.
---------------------------------------------------------------------------Hej alla föräldrar i __!
Vi vill gärna berätta och tillkännage oss att det är vi som är årets
klassföräldrar i klass __.
Namn, mejladresser
Som klassföräldrar är vi länken mellan föräldraföreningen PTA (IES
föräldraförening) och föräldrar i klassen. Vi kommer delta i möten som
PTA bjuder in till under året. Vid varje PTA-möte skrivs ett protokoll
som läggs upp på P
 TA’s hemsida med information om vad vi diskuterat
på mötet. Är det något utöver detta eller något ni önskar att vi tar upp
är ni givetvis välkomna att kontakta någon av oss. Ni får givetvis
också själva dyka upp på PTA-möten, dit alla medlemmar alltid är
varmt välkomna.
Som klassföräldrar kommer vi vara engagerade i den årliga Spring Fair
(Internationell vårmarknad) som IES Halmstad anordnar. Vi kommer
behöva er och barnens hjälp med detta och kommer att kontakta er
under våren.
För att lära känna varandra bättre skulle vi också gärna träffa er alla
föräldrar och göra något roligt tillsammans med denna härliga klass
lite senare i höst. Även om klasserna mixas så kommer säkert en hel
del av oss hänga ihop, följas åt eller ses igen.
---------------------------------------------------------------------------Vi i PTA-styrelse önskar dig lycka till i din roll som Heart Parent och ser fram emot
ett roligt år där vi tillsammans kan göra skillnad för våra barn.

Styrelsen
Parents Teachers Association (PTA)
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