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

 

Protokoll   -   Styrelsemöte   
 
Närvarande   från   PTA   styrelse:   Jonas   Lindahl,   Richard   Lund,   Helena   Larsson,   Malin   Isacsson,  
Annika   Tellram   (videolänk)   och   Marie   Carlsson  
Närvarande   från   IES:   Mr   Andreasson   
 
Datum:   2020-03-17  
 
       =   ansvarig  

Formalia  
● Till   ordförande   valdes:   Jonas   Lindahl  
● Till   sekreterare   valdes:   Marie   Carlsson  
● Till   justerare   valdes:   Annika   Tellram  
● Mötet   öppnades  
● Justering   av   dagordning/godkännande   av   dagordning  

 

Schoolso�/Google   Drive  
Workshop   som   hölls   av   Mr   Sunden   och   Ms   Höglund   var   väldigt   uppska�ad   av   de   föräldrar  
som   deltog,   ca   20   personer.   Tyvärr   återigen   lågt   deltagande   bland   föräldrar,   en   trend   både  
PTA-styrelse   och   pedagoger   uppmärksammat.   

Corona  
Den   17   mars   var   170   elever   frånvarande   samt   15   i   personalen   (normalt   40   barn   borta).   Den  
ökade   frånvaron   tros   bero   på   det   läge   Sverige   befinner   sig   i   pga   Corona-pandemin.   Få   elever  
är   hemma   pga   a�   de   eller   familjemedlemmar   är   i   riskgrupp.  

Följande   åtgärder   vidtagna   från   skolans   sida:  

● krisgrupper   skapade,  
● handskakning   bor�aget   helt   och   hållet,  
● informerat   barnen,  
● handsprit   �llgängligt   på   fler   platser,  
● förberedelser   för   distansarbete   vidtagits   samt  
● gå�   igenom   krisplaner.  
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Ru�n   -   om   någon   är   ledig,   delar   lek�onsplanering.   (Kan   var   problem   a�   slå   ihop   klasser.)  
 
Mr   Andreasson   önskar   a�   så   länge   som   möjligt   ha   öppet.  
 
Plan   i   korthet:  
 

Steg   1   -   hålla   skolan   öppen   men   sänka   kraven,   stänga   common   room,   inte   lika   många  
vuxna   ute   på   rasten,   ingen   som   hälsar   i   matsalen,   kan   kolla   på   film   istället   (ej  
önskvärt).  
 
Steg   2   -   Skapar   hemklassrum   -   2h   per   ämne   (fm   och   em)   8.30   -   14.00.   Verktyget   som  
kommer   användas   är   då   Google   Hangout,   kommer   instruk�oner   �ll   föräldrar   och  
barn.   De   barn   som   saknar   utrustning   kommer   ha   möjlighet   a�   låna   hem   datorer,   16  
Chromebooks   per   klass.  

 
Får   ta   igen   det   som   missats   vid   e�   senare   �llfälle.   
 
Om   skolan   ska   stängas   tas   det   beslutet   av   Mr   Andreassons   chefer.  
 
Sommarutbildning   -   diskuteras   på   central   nivå.  
 
Diskussion   om   hur   informa�on   når   ut   �ll   föräldrar,   via   Schoolso�?   PTA   tror   vi   når   flest   via  
sms.   Mr   Andreasson   kommer   därför   skicka   sms   när   vik�g   info   ska   ut.  
 

Arbetsro  
Det   framfördes   a�   det   upplevs   stökigt   i   6C   men   även   periodvis   i   6A.   Oro   och   frustra�on   bland  
elever,   pedagoger   och   föräldrar.  
 
Skolan   behöver   reda   ut   var   problemen   ligger   innan   åtgärder   vidtas.   Behöver   se   dagligen   vilka  
lek�oner   som   fungerar   och   inte   fungerar.   Dessa   klasser   har   ha�   flera   vikarie.   Skolan   planerar  
a�   göra   en   enkät   hur   eleverna   upplever   situa�onen   innan   påsklovet.   Självklart   ges  
konsekvenser   men   skolan   vill   jobba   förebyggande.    Skolan/Mr   Andreasson    återkommer   med  
åtgärdspaket   e�er   påsklovet.   
  
Generellt   sä�   innebär   det   fler   utmaningar   a�   hantera   6:or   och   7:or   jämfört   med   yngre   och  
äldre   elever.  
 
Skolan   väntar   dessutom   på   enkät   gällande   hur   arbetsron   ser   ut   på   hela   skolan,   för   alla  
klasser.   
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Lugn   miljö,   skärmar  
Skärmar   finns   nu   �llgängliga   i   4:an   och   5:an.  

Nyrekrytering  
● 10   av   35   pedagoger   slutar   �ll   sommaren,    tre   graviditetsvikariat,   någon   pension,   några  

pedagoger   åker   �llbaka   �ll   sina   hemländer   och   Ms   Wise   byter   skolan.   Tyvärr   är   flera  
NO-lärare.   

● Rekrytering   pågår.   

Spring   Fair  
PTA   styrelse   fa�ar   beslut   e�er   påsk.  

PTA-medlemsmöte  
Avvaktar   beslut   �ll   v.16,   e�er   påsk.  
 

IES   Hemsida  
Jonas    informerar   skolan   a�   hemsidan   behöver   uppdateras,   gammal   informa�on   plockas   bort.  

Lågt   engagemang   bland   föräldrar  
● PTA   märker   av   a�   engagemanget   bland   föräldrar   blivit   lägre   och   lägre   genom   åren,  

även   pedagoger   har   påpekat   de�a.   
● Ser   även   det   på   andra   skolor.   
● Hur   når   vi   föräldrarna   framöver?   Andra   kanaler?  
● Vissa   klasser   saknar   Messenger/Facebook-grupper   (bland   föräldrarna).   

 

Programmering   &   Science   Club  
● Marie   har   ha�   kontakt   med   Ms   Wise   och   Ms   Björnsson.   Ms   Wise   har   även   kollat   med  

övriga   NO-lärare.   Tyvärr   känner   ingen   pedagog   a�   de   har   �d   a�   engagera   sig   i   science  
club   i   nuläget.   Oroväckande   ifall   flera   NO-lärare   slutar.  

● PTA   anser   a�   programmering   är   vik�gt,   bra   läge   a�   tänka   på   de�a   nu   när   skolan   ska  
rekrytera.  

● Marie    följer   upp   ämnet   programmering   med   Tomas.   
 

Skolgården  
● Ny   kontaktperson   på   kommunen,   Staffan   Svensson.   
● Får   gärna   ta   del   av   ritningar.   
● Lådorna   -   kommer   a�   beställas.    Rickard    följer   upp.  
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Datum   för   nästa   möte  
● Tisdag   14   april   17.00-18.30  
● Marie    informerar   Tomas.  

 

PTA   kassa  
● 43   000   kr  
● Spara   pengar   �ll   utemiljö   i   höst.  
● Föreläsningar   -   ej   aktuellt   nu,   tror   a�   föräldrar   ej   kommer   bl   a   pga   Corona.  
● Förslag   a�   ta   kontakt   med   leverantör   av   utegym;180   000   kr   för   12   sta�oner.   
● PTA   styrelse   tror   a�   det   är   bäst   a�   PTA   presenterar   e�   förslag.  
● Frågan   diskuteras   vidare.  

 
  
 

 

 

 

 

Ordförande:  Sekreterare:  

____________________________  ___________________________  

Jonas   Lindahl Marie   Carlsson  

 

Justerare:  

____________________________  

Annika   Tellram  
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