
Mötesprotokoll IES Bromma PTA 
 

 
Konstellation: Styrelsen 
Datum: 2016-01-20  
Protokollförare: Linda Wade 
 
Närvarande: 
Helena Westman  6D 
Ann-Cecilia Karlsson  7A, 8C 
Linda Wade   9E 
Cecilia Colleen Gabrielsson 9C 
Nina Tillander  9C 
Catherine Bauhn  5B 
Christine Nelsen-Thuresson  7E, 7C 
Åsa Bollo   7B, 8B 
Susanna Georgén  4A, 6C, 8B 
 

 

 
Kommentarer föregående protokoll: Förra mötets matematik i fokus var väldigt lyckat. Inga 
kommentarer angående föregående mötes anteckningar. 
 
Specifika agendapunkter: 
 
Kommunikation 
 
PTA’s stadgar är nu översatta till engelska. 
 
Kommunikationsgruppen har träffat Marcus Segerstedt angående kommunikationsvägar 
mellan PTA – Föräldrar - Skola. PTA tryckte på för att få Schoolsoft som föredragen 
kommunikationsväg, Marcus ser väldigt positivt på det och föreslog att PTA bör ligger som en 
egen meny knapp i översta raden som enkelt gör att man hamnar på PTA’s hemsida. Detta tar 
lite tid att få på plats och tills vidare så finns det en länk längre ner på sidan som gör samma 
sak. Tyvärr är innehållet inte uppdaterat och om vi ska länka så måste någon sköta hemsidan 
kontinuerligt. Minnesanteckningar måste komma upp fort, hela styrelsen borde kunna ladda 
upp dokument för att få snabbare resultat.  
Hemsidan är väldigt gammalmodig, det kanske är dags att bygga en ny, mer modern. Två 
alternativ som kom upp är att be Mr. Rippin och åk 8 att göra det som ett projekt eller att vi 
ber Lindas son, Joakim Allen, som jobbar med hemsidor, frilans. Cecilia kommer att maila en 
länk till en föräldraförening som har en väldigt bra hemsida. Vi kan titta på båda 
alternativen och se vad som är lämpligast, Linda ber om en offert och förslag på hemsida 
från Joakim. Vore bra att ha meddelande funktion och ett sätt att söka bidrag från PTA. Går 
det att skicka ut mail till föräldrar att skicka mail centralt? 
 
Ett annat problem som togs upp med Marcus var avsaknad av kompletta mail listor till alla 
föräldrar. Han kommer ta upp med mentorerna att pusha föräldrarna att aktivt söka PTA 
information eller uppdatera sina mail adresser. Föräldrar måste uppdatera själva då skolan 
inte får lämna ut. 
 
Vi bör även fixa en mall för mötesprotokollet så att man känner igen sig och det går snabbt 
att ta anteckningar (gärna med en dator på plats). Linda tar på sig att skapa en mall för 
protokollen med följande information: 



 Närvarande personer 

 Diskussionspunkter 

 Beslutspunkter 

 Actions 

Kommunikationsenkäten som PTA representanterna har fyllt i tidigare kommer att skickas ut till 
alla vårdnadshavare i skolan. En bra fråga att ha med är ”Vet du vem som är din PTA 
representant?” 
 
Svarsfrekvensen från PTA är 68%. 
 
Viktigast är: 

 Insyn i skolan 

 Autumn fair 

 Föreläsningar 

 Mingel / gemenskap för föräldrar (skolan lånar gärna ut lokal för detta syfte) 

Mindre viktigt är: 

 Donationer till utrustning 

Information vill man ha via främst e-mail men även Schoolsoft ligger högt på listan. 
 
För övrigt så avgränsar Kommunikationsgruppen sitt uppdrag till att inte skriva om 
donationsriktlinjerna då det saknas tid. 
 
Generella diskussionspunkter: 
 
Att potatisen köps färdig skalade och kokas, de blir då inte goda. Kan man inte köpa potatis 
med skal och koka med skalet på då kan barnen skala själva och det smakar gott. 
 
Det har noterats att på slutet av lunch perioden så finns bara en ”kö” öppen och det blir då 
väldigt stökigt när man ska ta mat, går detta att ändra? 
 
Finns det någon information att ta del av angående balen? PTA sponsrar med 35 000kr och 
vill gärna ha lite angående planen. Skolan anordnar själva. 
 
Är mentortid inte obligatorisk? Man har märkt att inte alla mentorer engagerar sig eller ens 
dyker upp på mentortiden. Det kan inte vara elevens uppgift att springa och leta efter sin 
mentor på skolan. Detta har hänt specifikt för klass 9C. Finns det ingen struktur på mentortiden 
om man inte har något specifikt att ta upp? 
 
Event planerat för åk 6. Mr Garratt har ordnat en sleepover i skolan, pizza i matsalen och 
bio. För att sponsra detta så ska eleverna sälja New Body underkläder. PTA är öppna för att 
sponsra men Mr. Garratt vill att eleverna ska tjäna ihop själva, vi får se om något saknas mot 
slutet. 
 
Påminnelse om föreläsningen med Närpolisen den 9:e februari. Marcus har publicerat på 
Schoolsoft och har även mailats från mentorerna. 
 



Vi skulle vilja ha en föreläsning till innan terminens slut, förslag om en Stand-up comedian med 
erfarenhet av barn/ungdomar och koppla ihop med ett föräldrar mingel, vilket många 
föräldrar efterfrågar. Cecilia kollar med en vän som är stand-up från New York. Kanske är 
en idé att kalla den en medlemskväll för att locka mer medlemmar. 
 
Vi saknar fortfarande cirka 100 nya medlemmar för att få ihop till medlemsintäkten i 
budgeten (60 000kr), glöm inte att fortsätta maila ut inbetalningskort när ni får möjlighet. 

 

 
Beslut: 
 

Beskrivning Beslut Belopp 

Föreläsning med Daniel Forslund, KPT Terapeut, bokat vecka 
11, tisdag den 15:e mars. Helena Westman gör en inbjudan 
och mailar ut – obs skicka med inbetalningskortet. 
 

Ja 7000 kr 

Beslutat att lägga en mindre budget för att skapa den nya 
hemsidan 
 

Ja Inväntar offert 

 
 

 

 
Actions: 
 

Action Ansvarig Deadline Status 

Mall för protokoll Linda Wade 2016-02-01 Ny 

Offert ny hemsida Linda Wade 2016-02-01 Ny 

Kommunikationsenkät 
– Alla 

Cecilia CG 2016-02-15 Ny 

Föreläsning – 
standup – förfrågan 

Cecilia CG 2016-02-15 Ny 

Inbjudan för 
föreläsning med 
Daniel Forslund 

Helena Westman 2016-02-15 Ny 

 


