Parent Teacher Associa on Halmstad, Org. no. 802470-1024

Protokoll - PTA Halmstad (IES)
2019-09-30
Plats: Halmstad, IES
Kl.16:30-18:30
Närvarande:
● Marie Karlsson
● Jonas Lindahl
● Malin Isacsson
● Annika Tellram
● Rickard Lund
● Rektor Tomas Andreasson
Frånvarande:
● Helena Larsson
1. Mötet öppnades.
2. Föreningens nyvalde ordförande Marie Karlsson valdes ll mötesordförande.
3. Till sekreterare för mötet valdes Annika Tellram.
4. Till justerare för mötet valdes: Rickard Lund och Jonas Lindahl.
5. Dagordningen godkändes.
6. Inga frågor kring protokollet från föregående möte, signaturer samlades in.
7. Då Mr Andreasson kommer närvara endast en begränsad d av mötet enades vi om
a

llsammans med honom fokusera på diskussionspunkterna a-f under punkt 9 i

dagordningen.
8. Under nästa medlemsmöte önskar PTA a Mr Andreasson ly er vilka ev
utbytesprogram som ﬁnns på skolan, senaste informa on kring Utemiljön, deltar i
frågestund liksom diskussionen kring mat då ISS kommer närvara. Gällande
frågestund ly es förslaget a samla HP för resp årskurs en stund för a samla ihop
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sina frågor före.
9. a. Medlemsmöte: Vi bjuder in ll Meldelmsmöte (där HP är välkomna) den 15
oktober 18:00-19:30 trots krock med föreläsning på biblioteket. Vi kommer kunna
vara i Common room vilket Mr Andreasson ser ll ställs iordning innan och e er. Mr
Andreasson har inte landat i exakta punkter a ta upp men bekrä ar det PTA styrelse
föreslog enl punkt 8. I dagsläget tror vi mötet kan delas upp enl följande:
● PTA Styrelse - 10 min
● ISS - 30 min
● Mr Andreasson - 20 min
● Förberedelse frågestund - 15 min
● Frågestund - 15 min
b. Utemiljö: En prisuppgi , gällande hyra av yta framför IES, lämnades av förra
kontaktpersonen Niklas S på kommunen innan sommaren. Nu har Niklas slutat och
IES behöver en ny kontakt. Diskussion behöver föras kring ansvar för området etc. När
färdigt förslag ﬁnns kommer IES Halmstad ta det vidare ll budgetsamtal inför 2020.
Målsä ningen är a kunna ha det klart ll läsårsstart 2020.
Tidigare diskussioner har förts kring skolgården och då ev a måla y erligare en
Kingplan liksom köpa in en sk 8-kan g Gaga-bollplan. PTA fortsä er dialog med
CAD-teamet enl ök med Mr Andreasson.
Förälder har ly frågan om cykelställen och a det blir trångt. Mr Andreasson ser över
möjligheten a utöka antalet cykelställ ll vänster om entrén men det kan redan nu
vara läge a på Schoolso berä a a det fak skt ﬁnns cykelställ där redan idag.
c. Schoolso /Google drive: Marie driver det övergripande, redan påbörjade, arbetet
från PTAs sida. Det framfördes återigen a delar i Schoolso appen inte fungerar som
önskat.
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d. Säker skolväg: Traﬁken framför skolan är avsevärt mindre nu jämfört med i våras.
Rektorn informerar föräldrar på morgonen som kör in trots förbudet. Marie delar info
med Mr Andreasson så frågan kan ly as på Class Time. Det si er en skylt vid skolan
idag men kanske måste den ﬂy as något alt komple eras med y erligare variant “Endast personal alt Endast fordon med llstånd” Kan skolan ombesörja?
e. Lugnare miljö i klassrummen: Det upplevs ibland höjlju , stökigt i klassrummen ex
v vid grupparbeten och en tanke om skärmar har kommit upp. Finns åtgärder från
andra IES-skolor som har fungerat? Mr Andreasson följer upp om skärmar kan
införskaﬀas men pratar även internt så pedagogerna jobbar vidare med hur
grupparbeten hanteras då eleverna inte får lämna klassrummen vid grupparbeten.
f. Smi orisk: 4:or och 5:or har idag ingen möjlighet a tvä a händerna innan lunch
och alla tar dessutom i hand när man går in i matsalen. En idé är a under en eller två
veckor testa a ge i alla fall 5:orna möjlighet a tvä a händerna och sedan ställa sig i
line up utanför matsalen. Mr Andreasson tog beslutet a hälsning med hand tas bort
innan lunch och diskuterar med pedagogerna om andra sä a hälsa. Detvik ga är a
få ögonkontakt med eleverna. Han ska även se över om man kan ﬂy a behållaren för
handsprit närmare kön (så elverna slipper lämna och ställa sig sist igen). Idé om a
Karin Truedsson som är infek onssköterska ska komma och föreläsa, eller i alla fall ha
möte med några från skolans ledning. Malin kollar upp och ser ll a Mr Andreasson
och hon kommer i kontakt.
g. Programmering: Ly es inte pga ont om d.
h. PTAs samarbete med CAD: Kan fortsä a enl digare. Samråd med elevrådet ly es
inte.
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i. Utbytesprogram ly s vid HP-mötet av Mr Andreasson.
j. Sexualundervisning i skolan: Frågan ly es inte vid de a mötet.
10. Jonas hjälper Annika med lösen osv för a börja uppdatera hemsidan. Några protokoll
från förra året ska också upp. Annika och Marie pratar ihop sig kring hur vi kan uppmana de
som varit medlemmar sedan digare a förnya medlemskapet. Malin lämnade sin
G-mailadress. Marie ombesörjer a även Malin får llgång ll Google Drive. Övriga i styrelsen
har redan llgång.
11. Marie tog på sig a göra en inbjudan ll medlemsmötet men vi hann inte prata detaljer.
12. Vik gt a HP-föräldrarna presenterar sig för sin klass. Finns en mall man kan utgå ifrån
om man vill. Via HP-föräldrarna kan vi förutom a uppmana a betala för medlemsskap även
informera om a man gärna får komma och äta i matsalen en gång per termin.
13. Nästa möte sa es ll 13 november kl 16:30. Rektor närvarar från 17.00.
14. Mötet avslutas.

Ordförande för mötet:

Sekreterare för mötet:

___________________________
Marie Karlsson

___________________________
Annika Tellram

Justerare för mötet:

Justerare för mötet:

___________________________
Jonas Lindahl

___________________________
Rickard Lund
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