Parent Teacher Association Halmstad, Org. no. 802470-1024

Protokoll - Styrelsemöte
Närvarande från PTA styrelse: Helena Larsson, Annika Tellram, Jonas Lindahl och Marie
Carlsson - Alla via videolänk
Närvarande från IES: Datum: 2020-08-10
 = ansvarig

Formalia
●
●
●
●
●

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

Rekrytering av medlemmar
● Tror det blir svårare att få tag på medlemmar nu när föräldramöten blivit inställda.
● Kan ställa frågan på Facebook.
● Vi avvaktar tills vi bestämt hur vi kommunicerar med våra medlemmar och HP.

Rekrytering av styrelsemedlemmar
● Alla i styrelsen frågar personer som kan vara aktuella/intresserade. - Alla
● Personer vi bör frågar som tidigare visat intresse
○ Elinor Damm (son som ska börja 7:an)- Helena frågar
○ Åsa Andrey - Marie frågar
Val av HP
● Marie ber Mr Andreasson om klasslistor.
● Annika väljer HP utifrån den struktur Marie skapat från tidigare år. Marie meddelar
Annika så fort listorna kommit.

Digital presentation
● Någon som känner sig bekväm med att spela in?
● Foton på oss att föredra.
● Marie börjar med att leta reda på presentationen så att fler kan lägga till efterhand.
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● Bör ev. trycka upp broschyrer.
● Förslag att be rektor SMS:a om att förnya medlemskapet.
● Skicka ut presentation (ppt eller film eller både och) efter mötet v.35 med Tomas

Pandemin
●
●
●
●
●

Hur förhåller sig skolan till pandemin under ht 2020?
T ex ombyten i idrottshallen? Luncher?
Viktigt att mentorerna känner till hur man ska förhålla sig.
Marie ber Tomas att information kommer ut innan skolstart.
Poängtera för lärarna att utnyttja möjligheten att ha lektioner utomhus.

Varma klassrum
● Varma klassrummen, vad är åtgärdat? Vad gör IES om hösten blir varm?
● På sjukhuset har alla fläktar förbjudits eftersom det drar runt ev. virus. IES behöver
säkerställa att det blir så säkert som möjligt för eleverna. Kan fler lektioner hållas
utomhus? Vilka åtgärder har vidtagits? Marie sammanfattar och skriver till Mr
Andreasson.

Fall Fair
● Blir ej aktuellt. Marie informerar Jordan.

Datum för nästa möte
● Onsdag 26 augusti 16.00 (eller 16.30), vid fint väder på skolgården - Marie frågar om
Mr Andreasson kan föreslagen dag och tid samt informerar resten av styrelsen.
● Fungerar ej ovan tid kan ett digitalt möte kvällstid bli aktuellt.

Ordförande:

Sekreterare:

____________________________

___________________________

Annika Tellram

Marie Carlsson

Justerare:
____________________________
Helena Larsson
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