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Protokoll - Extrainsatt PTA-möte med rektor  
 
Närvarande från PTA styrelse: Annika Tellram, Helena Larsson, Marie Hansson och Marie 
Carlsson 
Närvarande från IES: Tomas Andreasson  
HP och medlemmar: Namn noterades ej. 
 
Datum: 2020-11-30 
 
Till ordförande valdes: Annika Tellram 

Till sekreterare valdes: Marie Carlsson 

 

Kort sammanfattning 
● Barn i åk 6-9 checkar in digital via Google Hangout morgon och efter lunch varje dag. 

Övrig tid egna studier. From torsdag 3 dec kommer åk 6-9 vara på skolan en halvdag 

varannan dag.  

● Be ditt barn regelbundet se uppdaterat schema som publiceras på SchoolSoft. 

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

Bakgrund 
Stor sjukfrånvaro bland skolans personal (30-35% v.48) har lett till att huvudkontoret 

tillsammans med Mr Andreasson i helgen beslutat att from lunch måndag v.49 bedriva 

distansundervisning för åk 6-9.  

Åk 4 och 5 
● Elever i åk 4 och 5 prioriteras då skolan bedömer att de har störst behov av att vara i 

skolan. Dessa elever kommer ha vanliga lektioner med så många ordinarie lärare som 

möjligt. Junior Club öppet enligt vanlig tider. 

Parent Teacher Association Halmstad 
Kastanjeallén 3 
302 32 Halmstad 
Org. no. 802470-1024 

1 



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

Check in  
● Elever som har distansundervisning checkar in två gånger per dag, när skoldagen 

börjar (vanligtvis 8.20) och efter lunch. Har eleven halvdagsundervisning i skolan 

(förmiddag eller eftermiddag) sker incheckning efter lunch i skolan, är eleven hemma 

sker incheckning hemifrån. Tider för incheckning kan förändras framöver så se alltid 

SchoolSoft för vilka tider som gäller. 

● Eleven får ett mejl med länk till Google Hangout som eleven klickar på för att ringa in 

till check-in. Eleven får under dessa tillfällen prata med sin mentor eller någon annan 

personal från skolan.  

● Ett eller flera klassrum kommer hållas öppna för de barn som äter lunch på skolan 

och som direkt efter lunch behöver checka in via Google Hangout. 

Schema  
● Tisdag 1/12 och onsdag 2/12 kommer eleven att följa sitt vanliga schema hemifrån (i 

den mån det är möjligt).  

● När eleven är hemma kommer eleven bedriva självstudier. Lärarledda lektioner 

kommer ej genomföras i detta skede.  

● Elever som riskerar F kommer bli erbjudna extra hjälp.  

● From torsdag 3/12 kommer eleverna (årskursvis) vara på skolan halvdagar. Detta 

innebär att eleverna from 3/12 kommer vara på skolan varannan dag men enbart 

under halva dagen. 

Frågor från elev till pedagog/mentor 
● Vid frågor under dagen kan eleven mejla berörd lärare men kan tyvärr inte få 

omedelbar hjälp utan får vänta på svar via mejl. Är pedagogen sjuk kan mejl skickas 

till Mr Andreasson som hänvisar eleven till berörd lärare.  

● Vid frågor till mentorer, mejla gärna båda mentorerna (ifall den ena är sjuk). Är båda 

mentorerna sjuka kan eleven mejla Mr Andreasson. 

Lunch 
● Se elevens schema för lunchtider då det är dessa som gäller enl nuvarande plan (med 

viss flexibilitet) om ert barn vill äta lunch på skolan.  

● Matleverantören är kontaktade och antalet portioner nerdragna då skolan gör 

bedömningen att flera elever ej kommer äta lunch på plats. 

● Fråga ställdes på mötet om det kan vara en möjlighet att ta med matlåda från skolan. 

Mr Andreasson tar med sig frågan.  
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Praktiska ämnen 
Skolan tittar just nu speciellt på dessa ämnen med extra fokus på åk 9. I den mån det är 

möjligt kommer eleven ha praktiska ämnen när eleven är i skolan. Detta är m a o ambitionen 

men kommer inte alltid att gå att genomföra. Vid behov kommer kompensation ske under 

vårterminen.  

Uppgifter till eleverna 
● Pedagoger och personal jobbar hårt just nu för att få ut relevant information till 

elever. Därav kommer det också flera notiser i telefonen (vissa ej klickbara). Eleven 

hittar relevant information i telefonen under Aktuellt och Notiser och under varje 

ämne om man går in via dator/Chromebook på Schoolsoft.  

● De uppgifter som eleven förväntas göras när eleven har distansuppgifter kommer på 

Schoolsoft publiceras under “Weekly planning” eller “Assignment”. Mentorerna 

kommer att att gå igenom detta med eleverna dagligen.  

Hämtning av skolböcker 
● Elever som under måndagen inte fick med sig böcker och annat material hem får 

självklart komma till skolan och hämta det de behöver. Kravet är, förstås, att eleven 

inte har symptom. 

● Behöver förälder (utan symtom) hämta skolböcker åt sitt barn anmäler föräldern sig i 

receptionen och hämtar böckerna. 

Mobil 
Inlämning av mobil kommer ske som vanligt vid halvdag. De elever som endast kommer in 

och äter får ha med mobilen.  

Google Hangout 
De flesta elever har provat att ringa in via Google Hangout, en testomgång hölls i våras. 

Behöver eleven ytterligare hjälp kan eleven höra av sig till sin mentor eller till Mr Sunden.  

Riktlinjer till elever som befinner sig i skolan 
● Folkhälsomyndigheternas riktlinjer gäller för alla elever på skolan. Elev som inte har 

symtom ska vara i skolan (åk 4, 5 samt elever som är inne halvdagar) även om 

familjemedlem är sjuk.  Olyckligt om elever får negativa kommentarer pga detta, 

prata gärna med era barn om detta sker. Nya riktlinjer kommit efter mötet. 
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● Specifik klass i åk 6 har spridit rykte om att handskar och munskydd krävs. Detta är 

inte direktiv som kommer från skolan. Elever får ha munskydd i skolan om elev eller 

förälder önskar detta.  

● Skolan har även haft en dialog med Smittskyddsenheten i Halland som kan stänga en 

verksamhet utifrån smittskyddet. De känner sig nöjda med insatsen just nu kring att 

minimerat smittspridningen på skolan.  

 

Nytt möte 
Mr Andreasson liksom många på mötet idag tycker det är viktigt att fånga upp alla aspekter 

kring denna snabba insats för att inte skapa förvirring och undvika spekulationer. 

Det kommer därför bjudas in till ett möte på torsdag 3/12 kl 17.00 där HP och 

PTA-medlemmar blir inbjudna. Här kommer även 4:or och 5:or bjudas in men kommer 

förtydligas att det är främst för åk 6-9 mötet gäller.  

 

 

Ordförande:  

____________________________  

 

Sekreterare: 

____________________________  
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