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Protokoll - Extrainsatt PTA-möte med rektor  
 
Närvarande från PTA styrelse: Helena Larsson, Marie Hansson, Staffan Svensson och Marie 
Carlsson. 
Närvarande från IES: Tomas Andreasson. 
HP och medlemmar: Alex Brady, Anna Inger, Anna Hulander, Anna Bradford, Elin Ahnér, 
Monika Liljenqvist Hermansson, Louise Johansson, Linda Sjölander, Anette Magnusson, 
Susanne Ekstrand, Susanne Andersson, Jessica Gejer, Ulf Hermansson, Georgiana Radoi, 
Ellinor Törnqvist, Fadia Ishaq, Stefan Söderberg, Dennis Strand och Madeleine Nilsander. 
 
Datum: 2020-12-03 
 
Till ordförande valdes: Marie Carlsson. 

Till sekreterare valdes: Marie Hansson. 

 

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

Övrig tid har de egna studier. Fr.o.m torsdagen den 3 dec kommer åk 6-9 vara på 

skolan en halvdag, minst två tillfälle i veckan. Se elevernas schema på SchoolSoft. 

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

ev. länkar till olika ämnen som lärarna hänvisar till. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bakgrund 
Fortfarande stor sjukfrånvaro bland skolans personal och det är detta som har lett till att 

huvudkontoret tillsammans med Mr. Andreasson har beslutat att from lunch måndag v. 49 

bedriva distansundervisning för åk 6-9. Ett rykte säger att några föräldrar har påverkat 

skolan att stänga ner skolan utifrån rädsla för Covid-smitta hos elever. Detta stämmer inte, 

utan det är utifrån hög frånvaro hos personal skolan har tvingats till denna åtgärd för att 

samtidigt bedriva en undervisning med hög kvalite. 

Mr. Andreasson har inte befogenheter att stänga ner skolan. Detta är ett beslut som är fattat 

tillsammans med huvudkontoret i Stockholm då även lärarna måste stanna hemma vid 

minsta förkylningssymtom.  
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Check in rutiner 
Dessa rutiner repeterades som vi fick den 30 november samt förtydligas här nedan: 

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

börjar (vanligtvis 8.20) och efter lunch. Har eleven halvdags undervisning på 

eftermiddagen i skolan sker incheckning efter lunch i skolan, (finns på anslagstavlan 

mitt emot receptionen vilka lektionssalar som är öppna så man kan checka in). Är 

eleven hemma sker incheckning hemifrån. Tider för incheckning kan du hitta på 

SchoolSoft. 

● Eleven får ett mejl med länk till Google Meet 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. Här får man reda på dagens uppgifter i respektive ämne. 

● Flera klassrum kommer hållas öppna för de barn som äter lunch på skolan och som 

direkt efter lunch behöver checka in via Google Meet. Vilka klassrum det är finns på 

anslagstavlan mitt emot receptionen då dessa salar varierar under veckorna. 

Schema  
● Tanken är att man ska vara inne 2-3 halvdagar i veckan (årskursvis). Eleven ska följa 

sitt vanliga schema hemifrån i den mån det är möjligt. Under dessa dagar försöker 

man se till att eleverna får de lektioner som är svåra att genomföra hemifrån ex. 

slöjd. Detta är mest prioriterat för årskurs 9 som ska ha betyg. Även årskurs 6 

prioriteras då de är yngst som genomför självstudier. 

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

kommer ej att planeras, men kan förekomma, om läraren inte behövs i någon annan 

klass kan man få lektion online. 

● Elever som riskerar F kommer bli erbjudna extra hjälp. Man kommer även göra en 

utvärdering så man kan ta igen det man tappat, under våren. 

● Elever som har speciella behov och som man anser behöver vara i skolan av någon 

anledning, kommer fortfarande att få komma till skolan. 

 

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 ska det ligga inne 

ett svarsmail om detta, så man inte sitter och väntar i onödan. Får man ingen kontakt 

med sina mentorer så skickar man ett mail till Mr. Andreasson som hänvisar eleven 

vidare så denne får svar på frågan.  
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● Vid frågor till mentorer, mejla gärna båda mentorerna (ifall den ena är sjuk). 

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.  

● På frågan om det gick att ta med matlåda från skolan och äta hemma blev svaret - 

Nej. Det blir bl.a. extra arbete och svårt att hålla distans i matsalen enl. Mr. 

Andreasson.  

Uppgifter till eleverna 
● Uppgifterna kommer som 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 göra när eleven har distansuppgifter kommer på 

Schoolsoft publiceras under varje ämne. Mentorerna kommer att att gå igenom detta 

med eleverna dagligen. Hittar man det inte så maila respektive ämneslärare. 

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

och äter får ha med mobilen.  

Riktlinjer till elever som befinner sig i skolan 
● Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller för alla elever på skolan. Om någon i familjen 

har testats positiv på Covid-19 ska alla stanna hemma. Även de elever som inte har 

symtom ska vara hemma.  

● 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.  

Övriga frågor 
● Är det inte större risk att sprida runt Covid-19 när eleverna bara är inne någon 

halvdag i veckan dvs då eleverna inte träffas så ofta som de gör om de går som 

vanligt i skolan? Detta anser inte skolan att det är då skolan tar in dem årskursvis. 

Skolan har även försökt att ställa borden i klassrummen så att det blir lite mer luft 

runt om. 
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● I matsalen sitter eleverna nu klassvis. 

● Det är även viktigt för elevernas hälsa att få träffas och inte bli isolerade. Eleverna är 

även vana att kunna “bolla” frågor med varandra på lektionstid och denna 

möjligheten försvinner med distansundervisningen. Man kan även fånga upp de 

elever som kan behöva lite mer hjälp i något ämne ex. att man inte förstår uppgiften, 

om eleverna kommer in till skolan kan de få hjälp där.  

● Är man sjuk eller borta och behöver ta igen prov så mailar man mentorn eller 

undervisande lärare. Här bestäms då om provet behövs göras och i så fall när eleven 

kan göra det och vart det ska göras. 

Skolavslutning 
Skolavslutningen nu till jul kommer att ske klassvis i respektive klassrum. Man har 

funderingar att kalla in klasserna på olika tider så alla elever inte är inne på skolan samtidigt. 

Eleverna kommer att sluta på torsdagen den 17 december. Tider kommer ut senare för 

respektive klass när dessa är klara. 

Nytt möte 
Finns inget nytt möte inplanerat.  

 

 

Ordförande:  

 

____________________________  

Marie Carlsson 

 

 

Sekreterare: 

 

____________________________  

Marie Hansson 
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