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PTA Halmstad (IES) - Styrelsemöte 
 
 
 
2020-11-23 
Plats: Digitalt via Teams 
Kl.16.15-17:45 
 
 
 

1. Mötet öppnas. 

2. Val av ordförande för mötet.-Marie Carlsson 

3. Val av sekreterare för mötet.-Helena Larsson 

4. Val av justeringsmän.-Katarina&Rickard Lund 

5. Godkännande av dagordningen.-Ja 

Närvarande: från IES Tomas Andreasson rektor samt Johanna Winberg vice rektor. Från PTA 

styrelse:Marie Carlsson, Marie Hansson, Annika Tellram, Staffan Svensson, Rickard Lund, 

Katarina Lund, Jonas Lindahl, Helena Larsson 

 

6. Status på förra mötespunkter med rektor och PA 

a. Mat - hur gick mötet med ISS den 3 november + med Student Council. 

Status kring Food Waste? - 10 min-  

Tomas uppdaterar oss medlemmar vilka åtgärder satts in sen sista mötet. 

Klassvisabordmer jämn genomströmning mindre kö. Snabbkö har satts in( vilket det dock ej 

har efter kontroll med barnen, mail har skrivits av Helena för att upplysa Tomas om detta).vårt förslag 

med en extra resurs i matbespisning har ej satts in, då från ISS sida vill ha mer i 

ersättning för detta. Smakskedar har diskuterats men kommer ej att användas under 

pågående pandemi. Ett “öra” för att göra eleverna uppmärksamma på högt ljud, 

kommer att köpas in av skolan men kommer ej upp innan terminsslut utan i januari. Det 

har skjutits på matraster för att minska på antalet elever i matsalen, men vilket leder till 
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att bla. klass 5C får en mycket sen lunch. Viktigt att information kommer ut till 

vårdnadshavare vilka dagar det gäller så eleverna kan få frukt med sej till skolan, som en 

påminnelse. Marie C kommer att kontakta Mr Enered gällande detta. ISS avtalet löper ut 

i januari, ny upphandling ska ske, dock saknar skolan tillagningskök. Det är ca 600 p/per 

dag som serveras. Ett nytt möte med skolan och ISS skall ske 201208 Helena L ska bli 

inbjuden av Tomas, via mail. 

b. Skolgården lång sikt - Uppföljning efter mötet med kommunen och IES 

huvudkontor samt önskad kartläggning. - 10 min 

Tomas informerar Huvudkontoret, kommunens representant Robert Hall samt Rektor 

Tomas Andreasson har haft möte, samt nytt möte i januari där Staffan skall bli 

inbbjuden för att delta. Det diskuteras om att leasa framsidan(örjanshallen) men det är 

nu ej klarlagt vilken typ av mark det är. Då det kommer  att satsas mycket stor budget 

från IES sida så är det viktigt att allt är klarlagt innan avtal sker, frågan kommer att 

fortsätta att diskuteras under 2021. Alltså ingen lösning på lång sikt.  

c. Skolgården kort sikt - Gagarink pausad, vad kan vi göra nu? - 5min 

Tomas informerar Miss Wikström och Mr Enered har fått i uppdrag att tillsammans med 

elever presentera en plan vad som kan ske med den befintliga skolgården. Förslaget skall 

presenteras den 1 april. Vi vill gärna att en från PTA är med på dessa diskussioner. 

Marie C mailar till Miss Wickström att vi vill vara med och CC till Tomas. Utsedd är: 

__________________-.Därför ber Tomas oss att inte köpa in någon ny gagarink i nuläge 

innan vi vet vilket förslag och åtgärder det blir. Vill vi sedan köpa in något till våren så 

ska det vara något som går att flytta på. Ett förslag från Helena är att flytta framförallt 

cykelparkeringen på framsida för att göra en trevlig area för “häng” för de äldre 

eleverna. Med bänkar och ett förslag har varit tidigare från Helena och Marie ett ute 

cafe där. Flytt av bilparkering har diskuterat  flertalet ggr, tas upp åter då det finns en 

stor gratis parkering i närområdet. Men det är inget Tomas tror är möjligt, Tomas skall 

dock ta frågan vidare gällande flytt av cykelparkeringen. 

d. Digital kommunikation - Marie och Marie har haft möte kring 
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(akademisk) digital kommunikation med Karoline E. och HoD - 5 min  

-Marie C informerar om mötet med “hoddarna” head of department.- En fråga från PTA 

vad kan vi som vårdnadshavare förvänta oss? Ska vi kunna se när det är prov? Läxor? 

Mentorerna i de olika ämnen gör väldigt olika, Diskussion kommer att fortsätta där 

Marie kommer att delta. 

e. Skärmar i klassrummen - fungerar det bra och bör fler köpas in? - 5 min 

Tomas samt Johanna informerar om att det har upplevts som ett bra hjälpmedel. Men 

han vet inte ifall fler klasser ska få ha det och ifall fler ska köpas in. Det får inte vara för 

många skärmar i ett rum då läraren behöver också ha koll på eleverna. 

f. Matte-/NO lärare - flera slutar och 7:orna upplevs ha tappat kunskap. 

Hur sätts betyg?  - 10 min 

Det går flera “rykten” att lärare som skall sluta, detta tas upp och i det fall som nämns är 

detta inte korrekt enl Tomas. Viktigt är att när vårdnadshavare har dessa frågor att de 

vänder sig direkt till Tomas. Dock är det flera som har slutat och det är ett stort glapp ffa 

för de som var 6a VT 20 och de som då är i 7a HT20, som har varit utan lärare största 

delen av då 2 terminer. Helena uttrycker en oro då det av naturliga skäl blir ett stor 

kunskapsglapp hos dessa elever. Vilket inte är rättvist, då de kommer att jämföras med 

sina klasskamrater i de andra 7:orna.Tomas tar upp med Mr Tanguay att ett mattetest 

skall göras för 7:orna och se var de ligger. Helena menar att det är inte rättvist att 

bedöma ett betyg på dessa ifall de får ett dåligt resultat då de ej har varit en konstant 

lärare eller någon lärare överhuvudtaget. Den xtra läraren som är där 2ggr/veckan är då 

upptagen med de som har extra matte. Tomas informerar att en ny anställning är på 

gång och förhoppningsvis börjar till nästa termin. 

g. Covid 

Tomas informerar:  Just nu är många lärare sjuka, 7 st. Det finns 3 cover jour, dock ej 

heltid. Så det kommer att vara brist på mentorer i vissa klasser. Planen från skolan är att 

anställa fler vikare, en ny som får introduktion redan nästa torsdag. 

Det finns en uppdaterad information från skolan på IES gällande pandemi läget samt vad 
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som gäller. 

h. Messenger/Kommunikation mellan föräldrar - 2 min 

Många grupper i olika klasser där det kommer ut information som inte alltid 

stämmer och inte har rätt källa, utan fel information sprids. Hur kan skolan och 

PTA tillsammans motverka detta. Vårt förslag från PTA är att tillsammans med 

skolan ge ut mer information. Tex månadsbrev/ veckobrev  som ger uppdaterad 

information om tex lärare som slutar, matsituationen, trafik. Vi har styrt upp en 

grupp från PTA-sida som arbetar vidare med denna fråga. Annika-Helena-någon 

från skolan(Tomas kan du se vem). 

 

 

 

7. Nya diskussionspunkter med rektor och PA 

a. Reflektion Medlems-/HP-möte - 2 min 

Bra möte, skulle kunna varit större uppslutning men då det bestämdes sent att det skulle 

vara digitalt, kan det vara en orsak varför lågt deltagande. God feedback dock från de 

som deltog. Slutsats, vi kommer fortsätta under våren att bjuda in till digitala möten. 

b. Övriga punkter. 

Skolkatalog: Johanna informerar om att “skolans logga” har placerats på de elever/vars 

händer har formats till olika tecken som ej är tillåtet. Dessa elever har vårdnadshavarna 

kontaktas via skolan för information. Dock är det av största vikt att inför nästa 

fotografering att påpeka detta till företaget att ej ens ta med en sådan klassbild. Frågan 

från Tomas är också att de ska fundera på att ens ha fotografering i framtiden. Kan vi 

ordna detta på något annat sätt? Stor kostnad för många.  

c. Datum för nästa möte - 2 min 

20201126 Styrelsemöte PTA 19-20 

20210114 PTA möte tillsammans med IES rektor, vice rektor närvarar. 
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Punkter för PTA-styrelse ( dessa punkter ska handläggas vid mötet 201126) 

d. Målsättning för året 

e. Medlemslista - Marie och Rickard stämt av listorna? 

f. HP-föräldrar - en utmaning detta året att skapa engagemang 

g. Har styrelsemedlemmar funderat på om de brinner mer för ett ämne så vi kan dela upp ämnena 

mellan oss? 

h. Budget - Gagarink står på paus enl ök med skolan 

i. Formalia - rapportera status 

j. Skatteverket 

k. Bank 

l. Hemsida  

m. Övriga ärenden  

n. Mötet avslutas.  

Ordförande; Marie Carlsson

_____________________________ 

 

Sekreterare;  Helena Larsson  

_____________________________ 

 

Justerare; 

 Katarina Lund Rickard Lund 

 

___________________ _________________ 
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