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Protokoll - PTA Halmstad (IES) – styrelsemöte 
 

Närvarande: Marie Carlsson, Staffan Svensson, Annika Tellram, Helena Larsson 
 
2021-01-11 
Plats: Digitalt via Teams 
Kl. 19.00 - 20.00 
 
     = ansvarig 
 

A. Mötet öppnas. 

B. Val av ordförande för mötet. Marie Carlsson 

C. Val av sekreterare för mötet. Helena Larsson 

D. Val av justeringsmän: Staffan Svensson och Annika Telram 

E. Godkännande av dagordningen./Ja 

F. Föregående protokoll. 

G. Ekonomisk redovisning. (senareläggs till nästa möte) 

H. Rapport från våra olika ansvarsområden 5 min. var: 

 

Kommunikation (allmän):  Annika & Helena Status oförändrad. Ansvariga 

kontaktar Tomas i ett eget möte för att få en kontaktperson på skolan. 

Punkt att diskutera då är: Hur skolan lägger upp en plan för att förbättra 

sin digitalisering, ett exempel, bokning av development talks. 

Digital kommunikation (akademisk):   Marie C Status oförändrad. 

Elevråd:  Marie H  

Skolgård - kort sikt: Marie C Staffan hör med byggåtervinning denna 

vecka ang bänkar och bord. Annars kontaktar PTA AJ möbler som sist. 

Skolgård - lång sikt: Katarina & Rickard  
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Skolgård - grönområde: Staffan Beslut är taget tidigare att Tomas skall ta 

kontakt med kommunen i januari därefter ska Staffan och Tomas 

diskutera vidare. (Tas som punkt nästa PTA möte). 

Skolmat: Marie H   Nytt möte är planerat den 26 januari (matfrågan för 

årskurs 7-9 tas också upp som en punkt på torsdag möte 14/1). 

Värdegrund: Staffan, Katarina & Marie H vid behov Staffan tar kontakt 

med Sandra Almqvist.  

Medlemslista - medlemsvård: Rickard & Marie H 

Hemsida webb. - ingen ansvarig just nu Annika lägger upp färdiga 

protokoll och rensar bort  det som ej ska vara på hemsidan. 

 

I. Övriga ärenden.  

a. Pandemin Vi ser vilken information vi får dels på SchoolSoft som ska 

läggas ut samt av Tomas 14/1. Vi ser efter någon vecka då 

distansundervisningen har varit igång ifall det är aktuellt med ett nytt 

teams möte med föräldrar. 

b. Konsekvenser brist NO-, Mattelärare (Delger PTA styrelsen om det extra 

möte som Helena och Marie hade sista dagen innan jullov. Ett 

uppföljningsmöte med Tomas tar Helena och Marie utanför PTA då det 

är specifika frågor gällande deras barns klasser). Helena mailar Tomas. 

c. Föreslagen agenda torsdagens möte: 

1. Grönområde 

2. Årskurs 7-9 - Rutin under distansundervisning 

3. Teamsmöte med föräldrar 

4. Enkät 

5. Mentors ansvarsområde 

J. Datum för nästa möte. 

K. Mötet avslutas.  
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Ordförande  Marie Carlsson  

………………………………………….. 

 

Sekreterare          Helena Larsson 

…………………………………………………

…  

 

Justerare 

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………...

 

 

 

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

3 


