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

Protokoll- PTA Halmstad (IES) - Styrelsemöte
med rektor och PTA

2021-04-15
Plats: Digitalt via Teams
Kl.16.15-17.00 (17.00-17.30 bara styrelsen)
Närvarande: Marie Carlsson, Annika Tellram, Staffan Svensson, Marie Hansson, Rickard Lund,
Helena Larsson, samt Jonas Lindahl
Från skolan: Tomas Andreasson och Johanna Winberg

1. Mötet öppnas.

2. Val av ordförande för mötet.Marie Carlsson

3. Val av sekreterare för mötet.Helena Larsson

4. Val av justeringsmän. Annika och Staffan.

5. Godkännande av dagordning.Ja

6. Grönområde - status Staffan:/ Tomas info: Han har pratat med kommunen

Roberth Palm, Samhällsbyggnadskontoret, samt IES huvudkontor som vill ha ett

hyresavtal. Kommunen vill ha arrendeavtal och de kommer ej överens. Det är en

speciellt mark. IES jurister vill ej ha ett arrende! Där är det helt stopp. Det har

med att göra med vilka ansvarsområde kommun/IES har. Staffan ska kontakta

Robert Palm för en ytterligare avstämning.

7. Plan skolgård -långsiktiga, visning av skiss- kostnad- samt en markentreprenör

och få en prisoffert. -en investeringsbudget skall vara klar nästa vecka V.17

augusti 20/21. Den ska täcka skolgård, IT, mat etc. --klätterställning är inte

aktuellt i nu läge- då den skulle kosta 500 000 kr. Vilka investeringar har gjorts på

skolgården? Den stora investeringen gjordes för ca 6 års sen då konstgräsplan

gjordes, fotbollsplaner. Diskussion förs om vad som ska prioriteras.  Vad kan vi i

PTA investera och vad ska skolan investera? Tomas säger att möbler till framsida
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kostar ca 50 000-60 000, 100 000 kr totalt med bygg/markanläggare. Beslut är då

att detta görs i sommar. Vi i PTA beslutar vad som vi investerar i. Johannas förslag

är att vi investerar i fler basketkorgar. Uppföljning sker i PTA-gruppen efter

ytterligare åsikter från barnen, CAD, medlemmar i PTA.

8. Val av matleverantör till nästa termin- status Tomas informerar: Anbud är

skickade ca 6 st. olika företagare. Viktigt; kravspecifikationen är att det är

producerat i Halmstad. Vad är kraven från IES Halmstad frågar PTA? Tomas

kommer att återkomma med vilka upphandlingskrav/kravspecifikationen som IES

Halmstad har ställt till framtida matleverantör.

9. Fjärrundervisning - status V.16-V.17-  50 % för 7 or och 8or och 100% för 9 or.

Förhoppningsvis V.18 alla tillbaka i skolan för närundervisning.

10. Spring Fair / vi kan prata om fall fair ifall smittspridningen tillåter.

11. HP-möte Vi från PTA ställer frågan på FB ifall de är intresserade. Vi från PTA

saknar kontakten med medlemmar och vi kommer att uppdatera via FB vad vi

arbetar med just nu.

12. Skol SSK/ samt kurator vilken roll arbetsuppgift har de: Tomas informerar ,

skolssk ingår i elevhälsoteam, samtal, uppdrag elevhälsan. Ingen akutmott. - Ifall

något akut händer på skoltid ska en incidentrapport göras och åtgärder skall tas.

Ev. skicka upp eleven till akuten vb. Ifall barnen slår sig eller gör sij illa skall de

vända sigj till receptionen. Denna fråga tar mentorerna på class time/ Tomas

informerar, vi tar det på föräldramöte i höst. Samt vi PTA tar det på HP möte.

13. Nyinköpta stolar/ till matsalen, feedback från några elever/ föräldrar stolarna är

tysta men små i storlek.

14. Rektorns/PAs punkter Covid ligger över verksamheten. Planer görs för nästa

läsår, Personal kategorin, många stannar dock, några föräldralediga samt att

någon väljer att avsluta sin anställning.Information om vilka som slutar kommer

innan sommaren när det är offentligt.

15. Övrigt
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16. PTA styrelsemöte: Grönområde-IES Halmstad-Staffan-Kommun tar en runda till

med Robert.

17. Skolgård lång sikt: Staffan kollar med barn-ungdom, Magnus vaktmästare har

lagt bänkarna i källare. Staffan lägger ett mail till Tomas så dessa kommer upp.

18. Budget 40 000 kr, - Flyttbara ? Basketplan? Gagarink? Marie C kollar med Sandra

ang barnens önskelista. Solskydd? Därefter diskuterar och fattar styrelsen beslut.

19. Marie H skickar ett mail till Tomas, ang kravspecifikation ang matfrågan.

20. Framtida styrelse: Marie C flaggar för att avsluta sitt uppdrag som att sitta som

ordförande i PTA till 21/22. Sitter dock ev. med i styrelsen.

Helena L informerar om att hon lämnar styrelsen helt efter detta läsår VT 2021,

efter 4 år i styrelsen. De andra styrelsemedlemmarna får gärna höra runt ifall de

vet någon som vill ta över dessa poster. Jonas lämnar styrelsen då han ej har barn

på skolan nästa termin.

21. Datum för nästa möte -  V.20 torsdag 20/5 16;15-17:00 möte med Tomas och

Johanna, sen styrelsemöte 17:30-18:00

Ordförande Marie Carlsson Sekreterare  Helena Larsson

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