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

Protokoll   -   Styrelsemöte   
 
Närvarande   från   PTA   styrelse:   Jonas   Lindahl,   Helena   Larsson,   Malin   Isacsson,   Annika   Tellram  
och   Marie   Carlsson   -   Alla   via   videolänk  
Närvarande   från   IES:   -  
 
Datum:   2020-05-05  
 
       =   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  

 
 

Corona  
● Har   inte   hört   något   ny�   i   denna   fråga.  
● Marie    kollar   med   Tomas   om   det   finns   något   ny�   som   vi   bör   veta?  

Mat  
● Inkommit   åsikter   om   maten.   
● Marie    driver   frågan   vidare   med   Åsa.  
● Åsa   kommer   a�   sluta   på   skolan.  

Arbetsro   årskurs   6  
  

● Föräldrar   upplever   a�   oroligheterna   i   klass   6c   har   lagt   sig   sedan   mars   då   PTA   hade  
diskussion   med   rektor   och   flera   föräldrar   varit   oroliga   gällande   arbetsron   i   klassen.   Ms  
Lindström   har   kommit   �llbaka   �ll   klass   6c   vilket   betyder   mycket   för   klassen.  

● Åtgärdsplan   för   årskurs   6   finns   och   innefa�ar   bland   annat   a�   klasserna   mixas   �ll  
hösten.  

● Skolan   har   ha�   samtal   med   föräldrar   �ll   de   elever   som   utsa�   andra   och   även   de   som  
varit   utsa�a.  
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Programmering   &   Science   Club  
● Ms   Lee   undervisar   just   nu   årskurs   6   och   7   i   programmering   men   hon   slutar   i   juni.   
● Marie    diskuterar   med   Tomas   hur   rekrytering   av   NO-lärare   ser   ut   samt   hur   skolan   ser  

på   ämnet   programmering.  
 

Fall   Fair  
● Vi   kanske   måste   tänka   a�   ha   Fall   fair   i   mindre   forum?  
● Kanske   inte   kan   ha   en   Fall   fair   med   alla   klasser.  
● PTA    fa�ar   det   beslutet   i   augus�.  
● Behöver   framförhållning   så   nya   HP   och   PTA   hinner   förbereda   sig.  

 

Skolgården  
● Lådorna   är   på   plats.   
● Behöver   vi   hänglås?   När   kan   leksakerna   komma?   Hur   hanterar   vi   ansvarstagandet   där  

tanken   är   a�   lådorna   ska   vara   öppna   för   baren   under   hela   skoldagen,   alla   dagar   i  
veckan.   

● Har   Richard   pratat   med   Staffan   Svensson   gällande   utökad   skolgård?   
● Marie    följer   upp   med   Richard.  

 

Föräldramöte  
● Beslutas   i   slutet   av   juli.    Marie    bjuder   in   �ll   möte.  
● Marie    diskuterar   först   med   Tomas.   Jobbar   någon   i   slutet   av   juli   eller   bör   vi   ta   mötet   i  

början   av   augus�?  

Övrigt  
● Hur   går   det   med   rekryteringar.   Hur   gör   man   för   a�   locka   pedagoger   �ll   skolan?   Vad  

finns   det   för   krisplan   ifall   utländska   pedagoger   ej   kommer   �ll   Sverige?    Marie  
diskuterar   med   Tomas.   

● Önskemål   om   café   där   årskurs   nio   kan   sälja   mackor.   De�a   har   diskuterats   �digare   med  
CAD-teamet.    Malin    kollar   med   dem   igen.  

● Na�onella   prov   på   Brunnsåkersskolan.   Bra   idé.   Är   proven   fly�ade   eller   uteblir   de   helt  
för   årskurs   6   och   årskurs   9?   Bra   idé   a�   låta   barnen   lära   känna   hur   det   är   a�   ha   prov.  
Marie    föreslår   för   Tomas.  

 

Datum   för   nästa   möte  
● Bokar   inget   möte   just   nu.  
● Marie    återkopplar   vad   Tomas   säger.  
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Ordförande:  Sekreterare:  

____________________________  ___________________________  

Jonas   Lindahl Marie   Carlsson  

 

Justerare:  

____________________________  

Annika   Tellram  
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