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

Protokoll - Styrelsemöte 200115
Närvarande från
PTA: Rickard Lund, Helena Larsson, Marie Carlsson, Malin Isacsson, Annika Tellram
IES: Mr Andreasson
= ansvarig

Formalia
●
●
●
●
●

Till ordförande valdes: Marie Carlsson
Till sekreterare valdes: Helena Larsson
Till justerare valdes: Malin Isacsson, Rickard Lund, Annika Tellram
Mötet öppnas
Justering av dagordning/godkännande av dagordning

Mat

● Marie mailar Miss Andrey för a se hur det går med resultat av mätning av åsikter
gällande maten hos eleverna som vi skulle få ta del av.
● Instagram, fråga- ﬁnns det möjlighet a Miss Andrey håller uppdatering av
skolmatens utseende/ typ vad som serverats under dagen. Önskvärt mer informa on.
● Matrådet besvarar frågor och distribuerar protokoll från nästa möte, 3 dec. PTA har ej
tagit del av de a ännu. PTA har framfört a vi även önskar bilder på mat som serveras
i dokumentet.

Skolgård

Marie mailar ll Tomas för a påminna om a mentorerna visar presenta on som
PTA har förbere som innehåller bland annat info om avlämning av barn/biltraﬁk
förbjuden framför skolan, frukt ll mellis, klasskassor etc.
● Mr Andreasson kontaktar Miss Almqvist, kollar med Jenny Axelsson, Kommunalråd,
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutsko , vem som är ansvarig vid kommunen för
skolgård, förslag är a elever/elevråd skriver ihop en skrivelse ll kommunen.
● Mr Andreasson ska också se vem som tar över ansvaret av dialogen gällande hyra av
gräsplanen framför skolan e er Niklas Simonsson.
● Förrådet ska vara öppet enl CAD team. Men vi har få indika oner från barn och
föräldrar a de a inte är fallet. Förrådet är o a låst när barnen går ut och det hinns
inte med a ta ut grejerna.
●

● Vi önskar en bod som ska vara öppet men barnen ska själva öppna. Tillgången vill ska
vara fri och kunna hämtas vid alla raster.
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● Bod storlek? Lån? Rickard kollar e er bod eller sandlådebox. Mr Andreasson/ IES
betalar.
● Sponsring: OK med logga på sakerna.
● Skolgården främst anpassad för ak viteter som förespråkas av killar fotbollsplaner,
basketplaner, pingis. Tjejer framfört a det ﬁnns väldigt lite a göra.
● Barn och föräldrar önskar a lekmaterial som t ex bollar, hopprep står framme under
alla raster. För närvarande plockas material fram av CAD-temet mellan kl.11-13.
● PTA framförde idé a barnen själv kan gå ll en bod och hämta vad de önskar leka
med.
● Mr Andreasson / Rickard kollar om det ﬁnns lånebod/ stor låda a låna/ köpa.
● Helena & Rickard följer upp med a informera Katarina Lund om dagens diskussion
Ang sponsring av material samt om llgång för eleverna a få fri llgång.

Schoolso & Google Drive
● Frågor ll Mr Sunden/ Marie tar denna fråga. En Workshop skall planeras. Plan är 1
veckan i Mars.
● Förslag 19-20:30, a vi kan ha senare mötet när vi har medlemsmöten, så ﬂer
föräldrar har möjlighet a delta.
● Vilka ru ner ﬁnns tex: när ska vi föräldrar kan förvänta oss a se tex provresultat på
schoolso ?

Programmering/Science Club

● Tomas: Science Club, Miss Wise ansvarig, de a kollas upp ifall vi kan börja a er
school club.
● Sanna Björnsson, science, är ansvarig för programmering/ data.
● Marie kontaktar Miss Wise och Miss Björnsson för diskussion med Marie och Helena.

Lugn miljö

● Skärmar ska vara inköpta enl Mr Andreasson. När de är uppsa a lägger Mr
Andreasson ut på Instagram samt meddelar Marie för så vi kan meddela via FB-sidan
ll andra föräldrar. Samt vilka klasser får dessa?
● Fr o m jan 2020 kommer det ﬁnnas e antal skärmar llgängliga i 4:or och 5:ors
klassrum för a minska ljudnivån och öka möjligheten a koncentrera sig vid t ex
läsning, prov.

Programmering/ se anteckningar under schoolso / Google drive.
● Hur långt har skolan kommit?
● Finns numera inlagt i utbildningsplan a skolan ska undervisa i programmering.
● Kan e samarbete med KomTek vara möjligt?
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● Bjuda in föräldrar som kan inspirera inom ämnet? Marie lägger denna punkt ll nästa
agenda.
● Science Club - har funnits digare. Mr Andreasson tar kontakt med Sciencelärare Ms
Wise och kollar om intresse ﬁnns a starta Science Club./ ej u ört 15/1
● Marie / Helena bjuder in Ms Wise och Miss Björnsson ll e möte.

Smi a/ Statusuppdatering
● Det ﬁnns en inköpt en portabel ställning för handsprit. Personal hälsar numera via
armbåge för a undvika smi spridning samt uppmuntrar eleverna a sprita händer
innan lunch.

Bokning av Development talks & Call home
● Ly er frågan om bokningsförfarande inför utvecklingssamtalen. Mr Andreasson ska
a på det ll nästa år. Nu var det rörigt. Mail besvaras inte av en lärare.
● Det ﬁnns verktyg i Schoolso för a underlä a och strukturera upp bokningen av
development talks/ mötesbokning. Utan a ﬂertalet mail behövs skickas fram och
llbaka. Det ﬁnns också olika mötesappar som skulle kunna underlä a
bokningssystem systemet.
● Callhome: Det hade varit bra ifall vi föräldrar visste vilken d mentorn ringer.

Porrsurfning

● Det har uppmärksammats a det ﬁnns elever som porrsurfar. Har hänt vid ingången
av skolan på e ermiddagen vid hemgång. Elever i närheten har iom de a utsa s
ofrivilligt för nätporr.
● De a måste ly as med de elever som använder sina telefoner och exponerar andra
helt ofrivilligt för de a. Hur går diskussioner på skolan? Mr Andreasson kontrollerar
a det inte går a komma ut på nätet på skoldatorer.
● Fråga ställdes om det ﬁnns möjlighet a ta upp diskussion på class me? Diskutera tex
3-4 slide från skolssköterskan. Möta eleverna i dagens samhälle. Internet användning/
nätporr. Vad visar eleverna för varandra?
● Förslag a bjuda in samma föreläsare som kom för några år sedan ll IES. Marie kollar
upp vad han heter. (Tillagt e eråt: Mats Andersson, Netscan).
● Annika kollar upp föreläsare angående ämnet skydda barn mot nätporr.

Övrigt

● Fråga ll Mr Andreasson: Kan det stå en mentor på utsidan när eleverna slutar.
Random der/ dagar för a hålla koll på vad som händer vid skolans närområde
vid skolslut. Helena mailar de a ll Mr Andreasson.
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Nästa möte

● 200112 KL 16:30-18.00

Ordförande:

Sekreterare:

____________________________

___________________________

Marie Carlsson

Helena Larsson

Justerare:
____________________________
Rickard Lund, Annika Tellram
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