
Anteckningar vid IES PTA styrelsemöte 17 november, 2015 
  
Närvarande 
Ann Ståhle, Susanna Kumlien Georén, Ann-Cecilia Karlsson, Helena Westman, Linda Wade, Cecilia 
Colleen Gabrielsson, Cathrine Bauhn, Bintou Traoré 
 
Protokollet tar upp beslut och viktiga informationspunkter. 
 
1. Genomgång protokoll PTA Reps möte 17 november 
- Protokollet godkänt av skolledningen och PTA med korrigeringar:  
(i) max antal elever per klass är 32 
 
(ii) ang. ansvarig för Autumn Fair 2016 så är inte planen att utse ny ansvarig, utan att välkomna fler 
intresserade föräldrar som vill vara med och planera och leda verksamheten, komma med nya ideér 
etc, i syfte att fortsätta utveckla denna uppskattade tradition. 
 
2. PTA föreläsningar vårterminen 2016 
Beslutades att hålla 2 PTA föreläsningar (optimal frekvens) under vårterminen i vecka 4 och vecka 
15. Teman som är aktuella är Daniel Forslund om tonåringar, Närpolisen i Västerort som var 
uppskattat förra året. Friends kommer under våren att hålla föreläsningar för barnen och arbetar 
just nu med att översätta material från engelska till svenska. Bris fungerade inte så bra förra året. 
Föreläsningsgruppen fastställer programmet närmaste veckorna.  
 
Överlag diskuterades vikten av att föreläsningar har konstruktivt tema och appellerar till bred publik. 
 
3. Samverkan med andra IES PTA föreningar 
PTA föreningen IES Bromma får många förfrågningar om samverkan, tips mm från PTA föreningar på 
andra IES skolor i Sverige. Svårt för PTA styrelsen att i dagsläget hinna med mycket mer än 
verksamheten på den egna skolan i Bromma.   
 
En aktivitet som varit lyckad på bla IES Järfälla är att arrangera föräldrafika utan mer formell agenda.  
 
4. Kommande möten tom maj, 2016 
3 december, PTA Reps. Fokus på matematikundervisning 
20 jan, PTA Board 
11 feb, PTA Reps 
25 feb, PTA Board 
21 mars, PTA Reps 
5 april, PTA Board 
3 maj, PTA Reps 
25 maj, PTA Board 
 
Mötestid är alltid 18-20.  
 
5. Mobila telefoner Åk 4  
Information från skolledningen om att från nästa höst kommer skolan att förbjuda mobiltelefoner 
under skoltid i åk 4 för att stävja överdrivet användande av mobiler på skoltid som hämmar 
umgänge i klassen.  
 
6. Auktioner på Autumn Fair  



Förfrågan från Mr Garrett om huruvida auktioner kommer att återinföras på Autumn Fair. Auktioner 
har visat sig vara utmanande att genomföra med god kvalitet och har många praktiska utmaningar,  
tex när det gäller att säkra rimlig pris-kvalitet på produkter. Auktioner kommer inte att vara på 
programmet inför 2016.  
 
7. Sponsring av Nobel High Tea aktivitet för Engelska  
Engelskaläraren Mr Smith har presenterat förslag på att arrangera en litteraturaktivitet i samband 
med Nobelprisutdelningen. Sammanfattning:  

 Alla elever i årskurs 9 kan delta i litteraturtävling där bidraget är korta noveller på engelska 

 Studenter (ej lärare) röstar på presenterade förslag vid gemensam samling “Nobel High Tea” 

 Särskild trofé etableras där vinnarens namn graveras och blir till ett vandringspris där 
tävlingen återkommer varje år   

 PTA medel om 5000 används till att betala te och scones etc vid Nobel High Tea samt 
införskaffande av trofé och årlig gravyr, samt 1000 kr till de 2 priserna. 

 
PTA styrelsen beslutade att godkänna förslaget med motivering:  

 Aktivitet som kommer alla elever i en årskurs tillgodo  

 Aktivitet som stimulerar språklig utveckling i engelska kopplat till en god svensk tradition  

 Aktivitet som driver engagemang och samvaro för alla elever ”English style”   

 Äskat belopp inom rimliga gränser 
  

9. PTA Medlemskap 
Medlemskap ligger något efter plan samtidigt som intensiteten i utskick och påminnelser har 
minskat. Förmodligen finns ett samband. Samtidigt måste påminnelser och betalningslösningar vara 
mycket enkla och tydliga.  
 
PTA styrelsen tar fram nytt förslag på enkelt påminnelsemail och verifierar betalningslösningar via 
Swish. Sammanställ status för medlemskap tvärs olika årskurser för att kartlägga var aktiviteter kan 
sättas in.  
 
10. Föräldravandring 
Diskuterades om IES PTA skall verka för att organisera föräldravandring i Västerort. En reflektion är 
att IES elever bor mycket utspridda och att det därför svårt att skapa starkt lokalt intresse. Intresse 
kan ändå finnas särskilt för föräldrar till elever i årskurs 8-9 där elever rör sig över kommungränserna 
vid festdetla  
 
Vid protokollet 
 
Anders Hedfalk 


