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Protokoll - PTA Halmstad (IES) – styrelsemöte 
 

Närvarande: Johanna Wickström, Tomas Andreasson, Marie Carlsson, Staffan Svensson, 
Annika Tellram, Helena Larsson, Rickard Lund, Katarina Lund och Marie Hansson 
 
2021-01-14 Plats: Digitalt via Teams 
Kl. 16:15-17:00 
 
     = ansvarig 
 

A. Mötet öppnas. 

B. Val av ordförande för mötet. Marie Carlsson 

C. Val av sekreterare för mötet. Annika Tellram 

D. Val av justeringsmän: Staffan Svensson och Rickard Lund 

E. Godkännande av dagordningen./Ja 

F. Föregående protokoll. 

G. Ekonomisk redovisning. (senareläggs till nästa möte) 

 

1. Mötet öppnas. 

2. Val av ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare för mötet. 

4. Val av justeringsmän. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Grönområdet - status: 

Inget möte än då kontaktpersonen (Robert) på kommunen är föräldraledig några 

veckor.. Ev omorganisation på G där Robert jobbar. Ms Wickström har på sitt 

bord att skicka ut en enkät till elever kring skolgården  - inkl ytan med parkering. 

Det finns andra möjligheter för personalen att parkera men det måste lösas på 

ett sätt som funkar för alla. Skissen som gjordes förra året av elevrådet 

inkluderade då parkeringen.  
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7. Distansundervisning åk 7-9: 

Smittskyddsläkaren i Halland gav rekommendation att alla skolor skulle införa 

distansundervisning för 7-9. Detta för att minimera de sociala kontakterna och 

en ny rekommendation är på gång. Regeringen lämnar också rekommendationer 

att se över hela bilden avseende risker, lärande, arbetssituation osv. Skolan 

måste förbereda sig för fortsätt distansundervisning, även om besked kommer 

sent. Blir det fortsättning blir det studiedag på måndagen v 4. Info kring detta 

kommer då troligen sent v 2  tyvärr. Utvärdering kommer göras denna måndag 

kring vad som fungerat v 2 och 3, där även elevhälsan kommer delta. Andra typer 

av utvärdering görs kontinuerligt.  

Info kring lektionerna ska finns på SchoolSoft men inbjudan till lektionerna har 

skett lite olika. Slöjden inställd första dagen efter lovet, och information kom 

väldigt sent. Generellt är praktiska ämnen är en större utmaning än andra att ha 

distansundervisning kring.  

8. Resultat enkät om distansundervisning 

Tomas presenterade utfallet av enkäten kring hur distansundervisningen gick 

innan jul. Många tyckte det fungerat bra men tydligt att struktur är viktigt och att 

man har lärarledda lektioner. Consistency viktig så att eleverna vet var de hittar 

uppgifterna, hur man når information och uppgifter. Tyvärr inte ok att spela in 

lektionen under tiden den pågår.  

9. Boka Teams-möte med föräldrar? 

Ingen har hört någon fråga efter detta men om distansundervisning förlängs så 

kan måndag v 4 (25/1) vara en möjlig dag att erbjuda detta. Preliminär tid 16:30.  

10. Mentorskap - ansvarsområde 

Samordna elevens skolgång, kontakta andra insatser internt. Svårt att alltid se till 

att man har eleven i något ämne. Det är ibland svårt att få substans i 

call-home-days - det är en tvåvägskommunikation men bra om pedagogen 

känner barnet.  
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11. Övrigt: 

Utvecklingssamtalen har fungerat bra digitalt! Är dock en utmaning att boka tid 

på detta sättet. Till nästa år föreslår PTA att vi hittar en lösning som minimerar 

“stöket” för föräldrarna att byta och ber om en kontakt hos IES att bolla med. 

Marie H påminner Tomas att ringa Berra om fönstren för att kunna komma och 

mäta.  

12. Datum för nästa möte via Teams: torsdag den 11 feb kl 16:15-17:30. 

13. Mötet avslutas.  

 

Ordförande  Marie Carlsson  

………………………………………….. 

 

Sekreterare          Annika Tellram 

…………………………………………………

…  

 

Justerare 

Rickard Lund 

…………………………………………………

….. 

Staffan Svensson 

…………………………………………………

…... 
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