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

PTA Styrelsemöte - Protokoll
Datum: 13 November 2019
Närvarande: Helena, Annika, Marie, Mr Andreasson, Sandra Wickström

Formalia
● Annika valdes ll ordförande.
● Marie valdes ll sekreterare.
● Helena valdes ll justerare.

Skolgård

● Bänkar - uppska ade bland eleverna. Bänkar är mycket uppska ade och används
dock ej när det regnar, parasoll önskas.
● Önskemål ll skolgården:
○ Parasoll ll bänkar
○ Innebandysarg
○ Gagarink
○ Väderskyddade fotbollsplaner - stretchnet
○ Husvagn med kiosk
● Hur mycket kan IES lägga in i skolgården i år? Mr Andreasson behöver se hur mycket
pengar som ﬁnns kvar. Investeringsbudgeten ska räcka ll datorer, bänkar, stolar,
gardiner och skolgård.
● Kan IES Halmstad använda argumentet “a skolgården är för liten, långt mindre än
vad som rekommenderas och därför behöver högre budget än andra skolor”?
● Mr Andreasson menar a följande är vaktmästaruppgi er. Dialog tas med
vaktmästare om a ordna:
○ Fler kingplaner
○ Luﬀaschacksrutor - 9 rutor
○ Bänkar runt träd vid kingplanen (enda regnskyddet)
○ Käpphästhinder (kan ev. göras i träslöjd eller som en choice-ak vitet)
● Brandmyndigheten reglerar vad som får byggas av brännbart material och som är
sta onärt.
● Redskapsbod ej aktuellt just nu.
● Katarina Lund - Helena frågar om det ﬁnns material
● Badmintonnät och rack. Ok från Mr Andreasson a CAD-team köper in.
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Budget PTA

● PTA har liten budget och kan bidra ll skolgård om behov ﬁnns t ex utrustning. Förslag
är istället från PTA och skolans hålla a fråga föräldrarna om intresse ﬁnns om
föreläsning och i sådana fall inom vilket ämne. Enkät om föreläsning? Skolan är
beredd a dela på kostnaden ifall föreläsare tas in. PTA Styrelse följer upp.

Långsik ga planer skolgården
● Det är ännu inte beslutat från kommunens håll vem det är som är ansvarig. IES har
därför ej någon kontaktperson.
● Mr Andreasson följer upp

Säker skolväg

● Traﬁken går for arande framför Hem.
● Mindre traﬁk framför skolan.
● Reminder - presenta on från PTA - Mr Andreasson följer upp

Ma rågan

● Återkommande fråga men föräldrar dyker ej upp när vi bjuder in ll diskussion om
ma råga.
● Föräldrar önskar rapport på vad barnen tycker om maten etc. Diskuterades på PTA
● Mat är slut.
● PTA e erfrågar/tydligare vad skolan gör vad som händer på ma rågan. Vad händer
med matrådet? Vad gör matrådet? Behövs föräldrar?
● Föräldrar frågar om maten tar slut? Förslag a frågor och svar skrivs ihop e
dokument som delas med föräldrar.
● Vad gör skolan gällande matsvinnet? Förslag a skolan rapporterar hur mycket
matsvinnet minskar.
● PTA Styrelse kontaktar Ms Andrew och ISS igen ang. ma rågan.medlemsmöte i
november.
● Finns viss info på Instagram och på Facebook.

Ordförande:

Sekreterare:

______________________________
Annika Tellram

______________________________
Marie Carlsson

Justerare:
______________________________
Helena Larsson
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