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Protokoll - HP-möte (IES)  
 

 

 

2019-10-15 

Plats: Halmstad, IES 

Kl.18:00-19:30 

 

Närvarande: Mr Andreasson, föräldrar enl närvarolista, PTA: Marie Carlsson, Rickard Lund, Malin 

Isacsson och Annika Tellram 

 

 

Frånvarande (från styrelsen): Jonas Lindahl och Helena Larsson 

 

 

 

PTA presenterade sig helt kort.  

 

ISS 

ISS som är ny leverantör av mat till skolan representerades av Ann Bengtsson. Ms Andrey berättade 

att det förs en dialog med eleverna kring maten och att det utsetts representanter till ett matråd 

som ses varannan månad. Just nu är inte någon från varje klass representerad.  

 

ISS erbjuder eleverna 3 alternativ varje dag (soppa och vegetariskt alternativ finns alltid) liksom ett 

ordentligt salladsbord med linser, kål, dressing osv  - minst 10 komponenter. Fler och fler äter 

vegetarisk mat. ISS gör även mat till junior club.  

Glas och bestick diskas här, resten åker iväg. Två personer jobbar i matsalen under luncherna och det 

finns 4 linjer att hämta mat vid. Viss del av maten kommer kyld och annat tillagas på plats i köket på 

skolan.  

Finns bilder på maten som följer livsmedelsverkets råd. Uppmaningar att endast ta för sig det man 

tror sig äta och hellre ta mer. Maten tar ibland slut och det kommer då alltid finnas ersättningar. Vad 

dessa ska vara har diskuterats i ovan nämnda matråd.  

 

PTA har fått mail där några framfört att maten har blivit sämre i deras tycke. ISS har kollat upp via sk 

mentometer-gubbar (eleverna har under en period fått trycka på gubbar för att visa nöjdheten med 

maten) och det var den perioden över 70 % nöjdhet.  Matrådet liksom PTA ska  få ta del av en 

sammanställning. Sammansatta saker är svårare att få dem att äta. Men alla tycker olika och man vill 

ju att eleverna breddar sina smaklökar osv. Maten lagas utifrån näringsberäkningar och ISS följer 

Livsmedelsverket och tallriksmodellen.  
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Matsvinnet är i dagsläget för högt och ligger på 18-35 kg som slängs (varje dag). En idé fanns kring 

att man skulle ha en målsättning på att minska till 18 kg och då ge eleverna något extra som fungerar 

som en morot. Ett tips från annan skola var att man hade en våg som visade vad man slänger. Om 

man når upp till målet fick man dessert sista fredagen i varje månad. Eleverna sitter fritt i matsalen  

och lägger ibland upp lite mkt för man inte vill gå en gång till (tidsbrist och att kompisarna går iväg 

kanske). Bra om det kan tas upp på class time - att man sitter kvar och väntar på sina vänner.  

 

Maten plockas undan klockan 13, även om elever har varit iväg. På Kanelbullensdag så kom en klass 

sent (simmade) och fick inga bullar då de var slut. Detta beror då på att några har tagit mer än en 

bulle. Det hade beställts extra för säkerhets skull. Tyvärr svårt att följa upp men självklart olyckligt. 

 

Alla föräldrar är välkomna att komma och äta en gång per termin!  

 

Idé framfördes att ha ett “öra” på väggen i matsalen. 

 

 

Mr Andreasson 

Många står i kö för att börja på IES vilket beror både på att IES är en bra skola men också då det är 

svårt med skolplatser idag. 600 elever på en förhållandevis liten yta. Mobilerna samlas in (görs även 

på flera andra kommunala skolor idag). Alla elever hälsas välkomna på morgonen. Målet är att skapa 

en lugn miljö och för att få det att fungera måste man skapa en relation med varje elev. IES motto 

Tough Love önskar Mr Andreasson att vi lyfter igen då det är skolans motto och en viktig devis för 

alla att jobba efter.  För IES är det viktigt med lugn och ro och respekt. Samtal och diskussioner kring 

detta pågår ständigt även med pedagogerna för att få ett konsekvent sätt att jobba. 

 

Kvalitétsarbete: 

Enkät görs och utifrån detta sätts 3-4 mål. I år är dessa: 

1. Jobba mot mobbning. Friends kommer hit v 45 

2. Feedback. Pedagogerna, PTA, jobba vidare med SchoolSoft 

3. Consistency med personalen 

 

Inte så många studie-/mentordagar i början av terminen vilket är medvetet då man vill skapa rutiner 

och relation med eleverna först.  

 

Studieresor: 

Till Auschwitz - ca 6-8 personer i 9:an åker (+ 2 pedagoger) vilka ha fått ansöka om att få vara med. 

Vissa kriterier ska uppfyllas, vilka sätts av Mr Andreasson och några pedagoger. Skolan betalar. 

Eleverna gör en presentation när de kommer hem för personalen och klasskamrater. En idé är att 

det ska finnas en kurator el liknande som är tillgänglig för eleverna när de kommer hem. Finns tankar 

på att utöka antalet elever som får åka men det krävs flera pedagoger i så fall. Idé om att fråga 

föräldrar om några vill vara mer. 

Till Tyskland - åk 9. Här samlar tyska-grupperna in egna pengar för att kunna åka på julmarknad i 

Lübeck. Någon förälder ska med i år.  
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Till England - lite time out i utbyte som skett tidigare år. Ev kan ett utbyte med spansk skola ersätta 

detta. Ca 15 elever har fått åka tidigare. Finns möjlighet att utöka då vi ju är en internationell skola? 

Finns ju även andra alternativ som inte behöver vara så långt bort. 

 

19 klasser totalt idag men IES Halmstad kan inte expandera då det inte finns lokaler.  

 

Fråga om klädkod:  

Skoluniform är inte ok enl svensk lag och det är också en svår diskussion. En proper klädsel utan 

trasiga byxor, för korta kjolar eller urringningar ser skolan att man respekterar.  

 

Trafik:  

Gällande säkerhet med trafik framför skolan så är det fler föräldrar som kör in på em än på 

morgonen. Mr Andreasson säger han kan stå några eftermiddagar också och påminna eleverna när 

de lämnar skolan. En extra skylt är på väg. Informationen har gått ut många gånger bl a via 

SchoolSoft - har vi ett problem med att föräldrar inte läser SchoolSoft? 

 

Ev större skolgård: 

Ytan framför skolan förs diskussioner kring huruvida IES kan hyra marken, men inget är klart än. IES 

hoppas det ska finnas en klar lösning till skolstarten 20/21. Om någon eller några kan ligga på 

kommunen kring detta är det super och PTA har drivit frågan sedan tidigare och en dialog förs. Fler 

aktiviteter på skolgården idag än för två år sedan. King, gungor, kasta ringar, fotboll osv. CAD-teamet 

gör ett fantastiskt jobb med de förutsättningar som finns.  

 

 

PTA 

Vi beklagar det låga antalet HP-föräldrar som deltog i mötet. En kontakt kommer tas  från PTA till alla 

HP-föräldrar för att följa upp.  

 

Årskurskassor:  

En redovisning av resp årskurs kassa gjordes av PTAs kassör Richard. PTA tar endast emot pengarna 

till resp konto men har ingen övrig insyn. HP-föräldrarna är ansvariga för att få igång engagemanget i 

klasserna för att ev ha som målsättning att göra en gemensam aktivitet eller resa i åk 9.  

Ställdes fråga om det skulle bli Halloween-disco men ingen info finns om detta i år. Lokalerna går att 

låna i skolan om man vill.  

Åk 9 samlar klassvis istället och dessa pengar har PTA inte koll på alls.  

 

HP föräldrarna har svårt att nå alla föräldrar. I en klass så fick man hjälp av pedagogerna att 

vidarebefordra ett sammanställt mail. Men detta var endast det första mailet, framöver är det 

endast messenger eller andra kanaler som gäller vilket informationen var tydlig kring. Går det att 

skapa en rutin kring detta första mail? En kontakt för HP initialt hos IES. Mr Andreasson tyckte det lät 

rimligt. Men alla pedagoger har inte sagt OK. PTA får inte ta del av informationen enl GDPR. Vissa 

saker som klassträffar känns viktigt att nå ut till ALLA. HP behöver veta vad som är förväntan på hur 

många ska jaga för att säkerställa att all info går ut.  
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IES finns på FB och Insta. På PTAs hemsida www.ptahalmstadies.se läggs det ut information om 

nästa möte, protokoll, kontaktuppgifter osv.  

 

 

 

Ordförande för mötet: Sekreterare för mötet: 

 

___________________________ ___________________________ 

Marie Carlsson Annika Tellram 

 

 

 

 

 

Justerare för mötet: Justerare för mötet: 

 

___________________________ ___________________________ 

Rickard Lund Malin Isacsson 

 

 

http://www.ptahalmstadies.se/

