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Protokoll - PTA Halmstad (IES) - Styrelsemöte 
 
 
 
2020-11-26 
Plats: Digitalt via Teams 
Kl.19-20 
 
    =Ansvarig 
 

1. Mötet öppnas. 

2. Val av ordförande för mötet:  Marie Carlsson 

3. Val av sekreterare för mötet:  Annika Tellram 

4. Val av justeringsmän: Staffan Svensson  och Rickard Lund 

5. Godkännande av dagordningen. 

 

6. a/b. Vi var alla överens kring vikten av att vi får tid att prata utan rektor/PA vid 

möten och ska se till att vi avsätter tid  för detta. Antingen i samband med 

gemensamma möten alt boka in separat.  Även om diskussioner är viktiga har vi 

dagordning att följa och vi behöver alla förbereda oss inför möten för att kunna vara 

mer koncisa.  

 

Avsikten har alltid varit att ha en tät kontakt med Student union men här finns rum 

för förbättring. Elevrådet har troligen också lite pengar att använda till något - eg 

skulle Common room fixas till men blev inte så. Student union har även kikat på en 

idé kring nuvarande skolgård vilken är viktig att ta hänsyn till. På mötet beslutades 

att Staffan tar kontakt med ms Almqvist som första steg men att Marie H sedan blir 

kontakt från PTAs sida. 
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Nuvarande skolgård - Gällande material som Katarina har bidragit med så lyfts 

frågan igen att större saker så som styltor tas  inte fram så ofta och vi behöver 

kontakta skolan för att se hur rutinerna fungerar. Katarina har öppnat upp för att 

det finns mer saker som kritor etc och att skolan kan höra av sig när det behövs, 

men ingen har hört av sig än. Marie hade en idé kring att en del av PTAs pengar kan 

gå till en skärm som ska gå att kunna rulla ut på skolgården. Vi tog beslut i mötet att 

detta var en bra idé och att vi kan avsätta max 20.000 kr på detta. En fråga kring att 

PTA skulle varit svåra att nå under våren kommer också lyftas med berörda på 

skolan.  Marie driver frågorna ovan med skolan med Katarina som backup.  

En idé ytterligare kring användning av PTAs pengar utöver ovan är fler bänkar - 

Staffan tog på sig att kolla med kommunen om det finns chans att köpa genom dem. 

Om det går kan Katarina ta på sig att hämta dem. Katarina och Marie H kan ha 

ingång på AJ annars. Beslut togs att från PTAs pengar avsätta max 20.000 kr att köpa 

nya för.  

 

Utökad skolgård - Katarina kikade lite på parkering och cykelparkering och vi 

upplever det är tråkigt att det verkade vara omöjligt att göra ändringar här då det 

finns så fina möjligheter att skapa yta för barnen. PTA har lyft detta till diskussion 

många gånger förut men inte lyckats få gehör. Den som är med i gruppen för den sk 

“kortsiktiga lösningen” bör från PTA´s sida trycka hårt (även om vi gjort det innan) 

på att detta bör gå att lösa. Viktigt att vi får chans att vara med vid möten med 

beslutsfattare. Staffan (kollar med ms Almqvist) och Annika kollar (med sin son) 

vidare på om vi kan få fram den skiss som togs fram av elevrådet.  

En långsiktig plan kring befintlig skolgård ska fram till 1 april och och investeringar 

påbörjas sedan augusti 2021. Katarina driver från PTA och då med Ms Wickström 

och Mr Enered.  

Långsiktig plan - “Drömplanen”  där grönområdet ingår, är Staffan inbjuden att 

närvara på möte med Tomas, där kontakt tagits. 
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Ett övergripande problem är att kommunikationen kan förbättras -  en viktig punkt 

att belysa igen. Detta innefattar interna frågor såsom att Tomas trodde att “en 

andra matkö” var igång men när vi kollar med barn och lärare så stämmer inte det, 

till vad som externt kommuniceras till föräldrar osv. Frågeställningar såsom 

Schoolsoft, vad lägger PTA ut och vad lägger skolan ut osv behöver belysas och ev 

problematik kring detta lyftas.  Rektorn har sagt att de ska bli bättre och en 

nyanställning ska också lägga tid på detta. Helena och Annika driver från PTA.  

 

Akademiska digitala kommunikations-delen kan Marie C fortsätta driva. Linda 

Birgesson som har varit med i styrelsen innan är lärare och har barn på skolan, är 

strålande att ha med när/hon kan. 

 

Matfrågan - följa upp med ms Hamilton. Marie H ansvarig. 

 

Värdegrunden Tough Love lyftes och diskuterades kring hur skolan ser på att 

efterleva. Hur är man mot varandra i skolan? Ms Kelly (som tidigare varit på skolan) 

lyftes som en positiv förebild då föräldrar upplevde hon “såg” eleverna på ett sätt 

som inte verkar fungera idag. Vi tror en dialog krävs med skolan där det inte handlar 

om att peka ut, men att enskilda händelser måste lyftas för att tydliggöra problemen 

och få till en medvetenhet hos personal och ledning. Staffan pratar med ms Almqvist 

först och sedan driver Katarina frågan som huvudansvarig. Marie H finns tillgänglig.  

 

c. Rickard och Marie sammanställer medlemslistan inom kort. 

d. HP-föräldrar - Katarina skriver ner några rader om det positiva med att vara 

HP-förälder och lägger sedan ut på FB. 

e. Budget - 53.000 kr 

f/g/h. -  
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i. Hemsidan - bör uppdateras men ingen kan ta bollen just nu 

j. Övriga frågor: Skolkatalogen - med den problematik som uppstod nu senast 

nämnde rektorn att man ev skulle fundera på att inte ha fotografering kommande 

läsår. Om detta är aktuellt framöver erbjöd sig Katarina hitta ett seriöst företag som 

hanterar detta på ett bra sätt.  

Information har kommit kring att en del föräldrar tycker att svenskan som skrivs i 

mejl etc är lite si så där. Dock upplever vi att det som är viktigast är att se till att  

de lärare som använder Google translate på prov måste göras uppmärksamma kring 

att detta inte funkar helt bra - det finns flera exempel på när det blir helt galet. 

Marie C tar upp detta med skolan. 

 

Sammanfattning - representant från PTA som driver frågor. 

Alla i styrelsen kommer med input, nedan enbart ansvarig. 

● Kommunikation (allmän) - Annika & Helena 

● Digital Kommunikation (akademiskt) - Marie C 

● Elevråd - Marie H 

● Skolgård kort sikt - Marie C 

● Skolgård kontakt gällande grönområde - Staffan 

● Skolgård lång sikt - Katarina mha Rickard 

● Skolmat - Marie H 

● Värdegrund - Staffan & Katarina (Marie H vid behov) 

 

Ordförande: Sekreterare: 

____________________________ ___________________________ 

Marie Carlsson Annika Tellram 

 

Justerare: Justerare: 

____________________________ ____________________________ 
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Staffan Svensson Rickard Lund 
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