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

Protokoll - Styrelsemöte
Närvarande från
PTA: Rickard Lund, Annika Tellram, Marie Carlsson
IES: Mr Andreasson, Ms Andraey
Datum: 2020-02-12
= ansvarig

Formalia
●
●
●
●
●

Till ordförande valdes: Marie Carlsson
Till sekreterare valdes: Annika Tellram
Till justerare valdes: Rickard Lund
Mötet öppnades
Justering av dagordning/godkännande av dagordning

8. Mat

● Matrådet - lägga ut info kring a det är möten regelbundet på FB så föräldrarna
uppdateras. Protokollen kan Ms Andraey dela via Student Union
● Kvalitén har varit under all kri k en period enligt Ms Andraey som smakar maten varje
dag. Feedback har även kommit från eleverna kring de a. Hon har varit i kontakt med
ISS och det är nu avsevärt bä re sedan några veckor. Vik gt a fortsä a följa upp så
vi över d får bra mat levererad.
● Vi önskar a kunna göra en mätning likt i höstas inom kort vilket Ms Andraey ber ISS
om - mars?
● Maten tog slut en fredag och det blev en del diskussioner och samtal från föräldrar.
Det fanns dock ersä ning som var på gång men vissa elever väntade inte in de a.
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9. SchoolSo & Google Drive

● Planering kring a bjuda in ll en workshop en kväll pågår . Tid 19-20:45. Föräldrarna
kan låna en crome book alt kolla i sin mobil/dator sam digt för a kunna få chans a
lära sig. Vik gt a de a inte endast blir e informa onsmöte. Ms Höglund och Mr
Sundén hålla i det. PTA (Marie) håller i själva inbjudan medan skolan llhandahåller
lokal, crome books osv.

10. Lugn miljö; skärmar

● Dessa är nu levererade och kommer i första hand användas i klassrummen för 4:or
och 5:or.

11. Programmering
● Marie bjuder in Ms Wise ll möte, troligen v 10.

12. Cromebooks
● Saknades vid något llfälle. Skolan har valt a inte resp elev får en egen skrivpla a alt
dator utan a dessa llhandahålls vid behov. 0,65 st enheter per elev idag, ﬂer
kommer dock a köpas in. De ﬂesta är i klassrummen och det ﬁnns e
bokningssystem a llgå.

13. Skolgård

● Rickard har hi at lådor som har gasdämpare i locket och ﬁnns i olika färger. Går a få
valfri text på. IES skriver vi på, grå x 2. Informa onen delges Mr Andreasson som
köper in.
● E möte är på gång med kommunen för a reda ut möjligheterna för skolgården
framför skolan.
● Katarina Lund har pratat med Ms Wickström och kommer få en förteckning på vilka
redskap som redan ﬁnns och även önskemål från barnen. Vi hoppas på och är glada
för de bidrag som Katarina kan ge!

14. Porrﬁlter

● Mr Andreasson har bekrä at a det ﬁnns ﬁlter på skolans alla datorer.
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15. Säker skolväg
● Mr Andreasson har skickat ut en påminnelse ll mentorerna

16. Spring fair
● Ms Hamilton bör kunna vara representant från skolan, PTA återkopplar kring om
någon i styrelsen kan vara ansvarig.
● Förslag på datum: 16 maj - de a grundat på hur konﬁrma onerna ligger i Halmstads
kommun.

18. Nästa möte
● Tisdagen den 17 mars kl 17:30-19:00

19. 20. Budget
●

Idag har vi 43.000 kr i PTAs kassa. Vi ser över e antal föreläsare och tar beslut vid
nästa möte om en del av pengarna kan läggas på de a. Kanske är dig höst en bä re
dpunkt än nu på våren då det är mycket avslutningar och andra ak viteter ändå.

Ordförande:

Sekreterare:

____________________________

___________________________

Marie Carlsson

Annika Tellram

Justerare:
____________________________
Rickard Lund
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