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

Styrelsemöte-PTA Halmstad(IES)
2020-10-20
Plats: Halmstad, IES
Kl.16.00-18:30
Öppning av mötet
Ordförande Marie Carlsson
Sekreterare Helena Larsson
Justerare Marie Hansson samt Tomas Andreasson
Dagordning godkänns.
6. Status på förra mötespunkter med rektor och PTA
a. Pandemin. Tydlig informaOon har nu publicerats på schoolsoT.
b. Mat Marie H ger en genomgång av mat-mötet som hölls 201020 på morgonen
Ollsammans med Ann från ISS samt Jordan Hamilton och Student Council. 3 st från
PTA styrelse deltog, inga övriga föräldrar deltog trots inbjudan. Se separat protokoll
för deVa möte. Övrigt tog vi en diskussion gällande ny upphandling som kan ske 2021,
Tomas ser över när det nuvarande avtalet måste i så fall sägas upp. Tomas framför
förslag Oll snabba åtgärder från PTAs sida t ex under en pilotvecka införa:
i. Smakskedar
ii. Gräddﬁl för omtag
iii. En extra resurs i matsal för aV styra upp/fördela/ se Oll aV ev. matbrist
upptäcks i Od.
Gällande mötet med ISS 29 september kommer deVa möte aV följas upp dels med
eV möte med elevrådet och dels eV möte med ISS 3 november
Varma dagar Solﬁlm ska beställas, Tomas är i kontakt med kommunen som kommer
aV stå för denna kostnad.
c. Skolgård Tomas informerar om aV han har eV möte med representant från
kommunen Robert Palm, samt då även IES huvudkontor kommer aV delta i möte
201110 angående skolgård, framsidan och långsikOg planering för deVa. Tomas
återkopplar Oll PTA eTer möte.
d. SchoolsoF-Marie C ska på eV möte med alla ämnes mentorer, samt Karoline E, Marie
H kommer också deltaga på deVa. Marie. C vill gärna få in ﬂer exempel Oll sej från
SchoolsoT. Helena L skickar några.
e. Föräldrargrupper som använder Messenger- denna fråga ﬂyVas fram Oll nästa möte.
7. Nya diskussionspunkter med rektor och PTA
a. VenLlaLon venOlaOonssystemet servas årligen, venOlaOonen är inte problemet med
kyla och värme. Det är stenväggarna. Det tar några dagar aV få det aV ex bli varmt
inomhus när det är kallt ute och vise versa. Det värms upp via elementen.
b. HP- och medlemsmöte 201103 kl 17:30. PTA får gärna komma med förslag Oll Tomas
om vad vi vill aV han ska ta upp.
c. NyR PTA styrelsemöte:201123 kl 16:15
8. Punkter för PTA styrelse
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a. Medlemslista - Kassör, Rickard det är önskvärt aV få en kompleV
medlemslista. Marie H och Rickard kan kommunicera gällande de som betalt
medlemsavgiT.
b. HP: HP-möte 201103 Inbjudan med anmälan (Marie C lägger ut).
c. Styrelsemedlemmar fundering på vad vi brinner för (läggs Oll nästa möte).
d. Spendera budget:
Förslag från Helena, vill använda en summa för aV säVa guldkant på elevernas
Ollvaro. FortsaV diskussion med mer konkret förslag som presenteras vid
nästa styrelsemöte.
e. Formalia - bordlades
f. SkaVeverket - bordlades
g. bank - kassör deltog ej
h. Hemsida - bordlades
i. Övriga Ärenden: Marie C vill Oll nästa gång ta upp utvärdering ang skärmar
som ﬁnns i vissa klassrum. Ska det köpas in ﬂer?

Ordförande Marie Carlsson
-----------------------------------------------------Justerare;
Marie Hansson

Tomas Andreasson

----------------------------- -----------------

-----------------------------------------

Sekreterare Helena Larsson
----------------------------------------------
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