
Anteckningar vid IES PTA Board möte 19 oktober 2015  
  
Närvarande PTA styrelse:  

 
Susanna Georén 
Cathrine Bauhn 
Jessika Sandberg 
Bintou Traoré 
Nina Tilander 
Jean Eriksson 
Cecilia Colleen Gabrielsson  
Helena Westman 
Soheila Aslani, anslöt i slutet av presentationsdelen 
 
Skolledningen: 
Marietta Kindberg, deltog i första halvan av mötet. 
Leslie Pousette, deltog i presentationsdelen. 
  
 
Presentationer 
Cecilia Colleen Gabrielsson - Kommunikation på myndighet, pojke 9C.  
Helena Westman - Projektledning, två flickor i 6D och 8E. 
Jean Eriksson - Sodexho, tre pojkar, varav en i 7:an  
Jessika Sandberg - Jurist assistent, flicka i 5:an. 
Cathrine Bauhn - Academedia, pojke i 5B. 
Susanna Georén - forskning på KI, tre barn, varav en i 5:an och en i 8:an. 
Bintou Traoré – Äldreboende, tre pojkar i 6:an, 8:an och 9:an. 
Nina Tilander, dotter i 9:an. 
Soheila Aslani – Utveckling på Ericsson, dotter i 6C och son i 9C. 
 
Information från skolledningen 
Marietta Kindberg, Principal och från början svenska lärare. 
 
År 1993 startades Engelska skolan av Barbara och Marietta var med. 
År 2005 startades Engelska skolan i Bromma av Marietta. 
År 2014 gick Marietta i pension och Mike Saphire blev rektor. 
På våren 2015 kallades Marietta tillbaks.  
 
Nu är ledningsgruppen Marietta, Marcus och Leslie. 
Junior School leds av Leslie och Senior School leds av Marcus, båda är Assistant Principals. 
 
Academic Manager är Ryan Gälldin. 
Student Care Manager och Head of Years är Jeremy Brooks. 
 
Av totalt 85 anställda är 26 nyanställda. Det saknas en behörig heltidsanställd för en tjänst och fyra 
till fem obehöriga. Anställningsprocessen är i gång och flera bra kandidater finns. 
 
Hemuppgifter ges eleverna under utvecklingssamtalsdagarna, men inte under höstlovet. 
 
Marietta tackar PTA för arrangerandet av Autumn Fair. 
 



 
På skolledningens agenda gemensamt med PTA förutom personalfrågorna: 

o Matematiklärarna, Ebba Bååth (åk 4-9) och Adam Garratt (åk 4-6), ska bjudas in av PTA att 
berätta om skolans vision kring matematik på nästa PTA reps möte. 

o Trafikfrågan ska kollas upp igen om det går att få fram något hinder på stigen från skolan 
mot OKQ8. Marietta berättade att skolan har köpt in flexibla reflexer som kommer att delas 
ut efter höstlovet. 

o Inbjudan till föreläsningen från PTA.  
o Skolan har arrangerat för lärarna/mentorerna kompetenshöjningsaktiviteter:  

- Bok att läsa om olika diagnoser 
- Föreläsning 

 
Skolledningen avvek från mötet. 
 
 
1. Styrelsefunktioner  
Sekreterare 
Ej klart vem. 
Förslag: Ann Ståhle eller en grupp med flera som kan turas om. 
 
Vice Kassör 
Jessika Sandberg 
 
Ansvarig hemsidan 
Ann-Cecilia Karlsson i samråd med arbetsgruppen PTAs kommunikationsgrupp.  
 
Autumn Fair ansvarig 
Ledigt 
 
PTA:s kommunikationgrupp - arbetsgrupp 
Cecilia Colleen Gabrielsson, Nina Telander, Cathrine Bauhn och Helena Westman. 
 
 
2. Donationsriktlinjerna 
Under årsmötet framkom flera frågor om hur donationerna delas ut från PTA. 
Förslag från Cathrine är att PTA ger donationer i de fall skolan inte har något lagkrav på att 
investera/köpa in. Ett annat förslag är att skolan investerar till en viss nivå och att PTA bidrar till 
exempel till hälften av talsumman. 
 
Exempel på donationsförslag är att måla om Caféets lokal. Ann Ståhles man är arkitekt och ser över 
hur det skulle gå att göra trevligare i caféet. Caféet har flera funktioner: uppehållsrum, Junior Club 
lokal och även möteslokal. Hyresvärd är SISAB och en fråga är hur hyresavtalet ser ut. Marietta 
kommer lämna in ett önskemål på donation till PTA. 
 
Nytt arbete kring donationsriktlinjerna behöver göras. Det behöver bli tydligare vart donationerna 
ska gå till. Det behövs frivilliga till arbetsgruppen. 
 
 
3. Framtida medlemskap i PTA 
Hur många familjer har sina barn på IESB? Dvs hur stor är den potentiella målgruppen? 
 



Jessika utreder hur många medlemmar PTA skulle kunna ha om alla familjer var medlemmar. 
 
 
4. PTA: Kommunikationsgrupp 
I gruppen ingår Cecilia, Nina, Cathrine och Helena (sammankallande). 
Ett första möte har lett till behovet av en nulägesanalys som ska ske genom en workshop v 45. 
Ann-Cecilia Karlsson kommer tillfrågas för ledning av workshop och delaktighet i gruppen.  
 
Efter årsmötet så identifierade gruppen att det finns ett stort behov av att tydliggöra PTA:s syfte & 
roll, vilka frågor som PTA ska behandla och hur donationerna ska fördelas. Även PTA:s arbete 
behöver systematiseras så att det ordentligt kan följas upp. Överhuvudtaget behöver PTA och PTA:s 
arbete tydliggöras.  
 
 
5. Nästa möte  
Tisdag, 3 november. PTA representantmöte + Skolans vision kring Matematik Ebba Bååth och Adam 
Garratt. 
 
Höstens inplanerade möten: 
17/11  PTA styrelse 
  3/12  PTA representant  
 
Vid tangentbordet, 
Helena 
 


