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

Protokoll - PTA Halmstad (IES) – styrelsemöte

Närvarande: Marie Carlsson, Rickard Lund, Katarina Lund, Staffan Svensson,
Marie Hansson och Annika Tellram
Från IES Halmstad Tomas Andreasson och Johanna Winberg

Datum: 2021-08-25
Plats: IES
Kl. 16:30-18:30

= ansvarig

1. Mötet öppnas.

2. Val av ordförande för mötet - Marie Carlsson

3. Val av sekreterare för mötet - Annika Tellram

4. Val av justeringsmän - Rickard och Katarina Lund

5. Godkännande av dagordning - Ja

6. PTA Styrelse – Helena och Jonas avgått innan årsmötet, men Marie och Staffan har

flaggat för att också lämna, kan bli fler. Årsmöte i oktober, förslagsvis v 41 – PTA kallar.

7. Grönområde – Eg inget nytt sedan sist. Kontraktet mellan kommunen och IES kring

huvudbyggnaden löper ut om några år och bör förhandlas om 2-3 år innan - Tomas

kollar upp vad som gäller. Om ett fortsatt kontrakt inte skulle skrivas vill inte IES göra

investeringar i grönområdet. IES står fast vid att de inte önskar arrende vilket

kommunen vill ha. Idag använder skolan ytan till vissa lektioner, oftast gymnastik eller

större samlingar. Frågan bordläggs hos PTA tills Tomas vet hur fortsatt kontrakt ser ut.

8. Plan skolgård – Bänkarna från PTA står nu framför skolan där parkeringarna var innan.

Fler bänkar på gång från skolan liksom schackrutor och basketkorg. Idag får 7-9 vara

på framsidan, men ingen ny resurs har satts till för att ha uppsikt utan det sker med

samma som är på baksidan. Fler bänkar på baksidan önskar vi från PTA då vi fått

önskemål. Väntar in besked från IES kring om/var/vilka som kan köpas in. Ev tar PTA

kostnaden. Ett stort Fia med knuff kollar Katarina upp. Finns möjlighet att PTA driver

en insats kring att göra vissa saker på skolgården men skolan behöver stämma av med

kommunen kring vad vi tänker. Katarina kan tänka sig att driva fr PTA.

9. Matleverantör – önskan från förälder om att se över knäckebröd och hur de serveras,

IES kollar upp. Compass Group är den nya leverantören och lagar mat lokalt i
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Halmstad. Regelbundna möten med dem kommer ske. Matsvinnet fortsatt problem.

Någon form av incitament kan vara positivt att ge eleverna. Marie H kan vara

representant från PTA vid möten.

10. Val av HP – Marie H tagit fram. Några mindre justeringar kommer ske innan listan är

färdig att skicka till Tomas.

11. Pedagoger – no, matte – fortsatt svårt att rekrytera. Språk – 120 elever i 6:an idag har

språklektioner vid samma tillfällen och från PTA vill vi uppmärksamma att det även i

andra lägen kan påverka just de årskurser som är 4 klasser negativt på flera sätt - >

stora klasser, vissa aktiviteter går inte att genomföra osv.

12. Fall Fair -  det behövs engagemang från PTA, skolan och HP och i dagsläget känns

Spring Fair rimligt att sikta emot.

13. HP-möte - PTA återkommer.

14. Rektorns/PAs punkter - inget vid detta tillfälle.

15. Övrigt:

● Johanna Weber på polisen har idag kontakt med de kommunala skolorna i

Halmstad. Hon önskar kontakt med IES och Tomas välkomnar att hon hör av

sig.

● Staffan har varit på möte med Friskolornas riksförbund och fick en inbjudan till

dialog i höst och erbjöd att lyssna hur vi jobbar i PTA med IES här i Halmstad.

● PTA lyfte att Call Home inte fungerade bra i alla klasser under förra terminen

och förutsätter det blir bättring och funkar som det ska fortsatt.

● Annika haft en första kontakt med Sofia Stephens, men hon var inte

informerad från skolan kring att hon skulle kunna vara en kontaktperson för

PTA kring information-/kommunikationsfrågor enl tidigare beslut.

16. Datum för nästa möte - PTA återkommer.

Mötet avslutas.

Ordförande

…………………………………………..

Sekreterare

……………………………………………
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………

Justerare

……………………………………………

………..

……………………………………………

………...
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