
Mötesprotokoll IES Bromma PTA 
 

 
Mötestyp: PTA repsmöte 
Datum: 160211 
Protokollförare: Ann Ståhle 
 
Närvarande: Susanna Suss Georén (4A, 6C, 8B), Ann Ståhle (5C, 7C), Soheila Aslani (6C), Tanis 
Malminen (4E), Linde Wade (9E), Torkel Strömsten (4C), Anita Strömblad (9F), Jean Eriksson 
(7B), Carina Sundlöf (8B), Katharina Stålberg (6E), Anja Tollgård Fagrell (9D), James Tidd (7D), 
Sheryl Tjernberg (9B, 5A), Helena Mehrstedt (8D) 
Från skolan: Marcus Segerstedt 
 
Kommentarer föregående protokoll:   
- Skalad potatis: Potatis kommer fortsätta att vara skalad pga tidsbrist och att man har 

erfarenhet av att det blir kladdigt när barnen skalar själva. Många äldre elever 
föredrar skalad potatis. 
Maten uppskattad just nu! 
 

- Mentors tiden: Mentorstiden är obligatorisk för både elever och mentorer. Alla 
mentorer har tydliga riktlinjer när det gäller mentor timeMentorstiden kan se olika ut 
mellan klasser och årskurser då lärare har friheten att lägga upp mentorstiden som 
de vill. 

 
Specifika agendapunkter:  
Inga specifika mötespunkter var uppsatta. 
 
Generella diskussionspunkter:       
 
- Kommunikationsgruppen har ej satt ihop sitt material än. 
- Närpolisens föreläsning lockade ca 65 föräldrar. Mycket bra som vanligt. 
- Nästa föreläsning 15/3 – Vem är din tonåring? 
- Betyg på inlämningsuppgifter är borttagna. Lärarna skall i fortsättningen inte sätta 

betyg på en uppgift utan ge en kommentar istället. Betyget skall vara en summa på 
slutet. 

 
Skolan informerar: 
- Balen, skolan ordnar en balkommitté från åk 9. Datumet är den 8/6 för 180 elever 

och ca 20 lärare. 
Behövs fotograf? Förslag Eva fotofralla, skolan tar den kontakten. 
- Skolavslutningen är den 10/6. 
- Nationella proven är igång, svenskan upplevs som svår iår. 
- Cambridge proven pågår parallellt under våren för åk 9. 
- Ny personal från januari. Mr Fredriksson SV för senior school och två nya lärare i SV 

för åk 4-6. 
Ms Parson kommer åter i augusti. Vikarie börjar mitten av februari. 



- SOS barnbyar, insamling av pengar ”operation dagsverket” den 29/4. Redovisning av 
förra årets insamling och resa har gjorts av en elev från åk 7 samt en från åk 9. De var 
mycket duktiga! 

- Skidresan för åk 8 var mycket lyckad! 
 
- Säkerhet: Skolan kommer låsas klockan 15,00 i fortsättningen för att höja säkerheten 

på skolan. 
Skolan har rutiner runt lockdown/inrymning och utrymning. 
 
Många telefon och mailadresser fungerar ej till föräldrar. Detta är allvarligt och 
föräldrar måste bli duktigare på att gå in på schoolsoft och uppdatera. Annars kan ej 
skolan nå föräldrar i nödsituationer. 
 

- PTA information ligger under filer och länkar längst ned till vänster på schoolsoft. Det 
går tyvärr ej att ändra på. 

- Ventilationen i skolans avlopp vid matsalen är trasigt. Det håller på att ses över. 
- Elevrådet anordnar bakesale 12/2. Pengarna går till elevrådet. 
- Hemkunskapen kommer att sälja under våren. De sålde senast på Autumn fair. 

Önskemål från skolan: 
Skolan föreslår att PTA ägnar mer tid åt att skapa aktiviteter för eleverna, tex discon med 
olika teman 
 
Frågor från föräldrar 
- Efterlyses exempeluppgifter i samtliga ämnen för att hjälpa eleverna att kunna höja 

sina betyg. Vad är det läraren är ute efter, hur såg ett A, C och E svar ut? Även 
genomgång av proven vid tillbakalämnadet önskas. 

Svar: Marcus tar med sig önskemålet. 
 
- BN delas ut ojämnt mellan lärare. Vissa hotar, vissa delar ut för många, några är för 

slappa. 
Svar: Skolan jobbar vidare med denna fråga. 
 
Nästa möte är styrelsemötet den 25/2 klockan 18,00 


