
 

PTA board möte 160225 

Närvarande från styrelsen: Nina Tillander (9c), Anders Hedfalk (7D, 8D), Cecilia Colleen Gabrielsson 

(9C), Jean Eriksson (7B), Helena Westman (6D), Soheila Aslani (6C), Sussanna Georén (4A) & Ann 

Ståhle (5C, 7C) 

Närvarande från skolan: Marietta Kindberg  

 

Balen (åk 9): 

Marietta vill att balen i fortsättningen skall ligga i föräldrarnas regi. 

PTA accepterar och kommer att anordna balen 2017. 

- Hur kan vi göra balen gratis? 

o Åk 9. Kan de jobba ihop pengar till balen? 

o 150 elever år 2017 (180st år 2016) 

- Barnen vill ej ha föräldrar på plats på kvällen. Lärare kan hjälpa till på balen enligt Marietta. 

- Mentor time kan få användas för planering. 

2st 9or från varje klass är med i en bal-kommitté. 

- Tidigare år har föräldrar i åk 9 ordnat med balen men föräldrar i åk 8 jobbat under själva 

kvällen. 

Avslutningslunch för åk 9: 

3/6 bjuder skolan åk 9 på lunch i skolan. Fint dukade bord, lyxig mat och fina tal väntas. 

16 elever från åk8 hjälper till och får som tack, biljetter till nästa års bal. 

Avslutning 10/6: 

Hela skolan har gemensam avslutning. 9ornas ”kväll” från förra året är borttagen. 

8,30-10,00 åk 4-6 
10,30-12 åk 7-9 med traditionsenlig ”parad” för åk9. 
 

 
Diverse: 

Kan man få BN för förtidig ankomst? Finns det nya regler för BN? 

- Nej. Men eleverna bör vara ute på raster som är mer än 10minuter långa. 



- Det finns inga nya regler för BN. 

 

SISAB som äger lokalerna på skolan, kommer att börja fixa fönster under v9 och de håller på fram till 

jul. Det kommer tyvärr att störa lektioner ibland men företaget har fått tidpunkter för tystnad, tex 

vid nationella prov. 

 

Skolan har gjort en undersökning om användandet av sociala medier hos eleverna i åk 6:  

- 16 elever i varje klass svarar att de sitter mer än 3h varje dag 

Är detta något som föräldrarna skall informeras om?  

 

 Hur kommer eleverna in för att ha tutorial på eftermiddagen när portarna låses kl 15? 

- A/B husets hörna på skolgården är upplåst 

 

Antal barn i klasserna: Några klasser har 31 (åk 7-9) 

 

Önskan om att utöka PE: 

- Det är svårt att få plats i gymnastiksalen. Kanske går det att ordna 30 minuters promenader 

för barnen. Men det blir i så fall till hösten. 

 

Skall det vara föräldramöten under våren? 

- Marietta vet inte om vi haft detta förut. 

 

Utvecklingssamtalen v12:  Skall vi dela ut information och inbetalningskort till mentorerna som de 

kan sprida till föräldrarna? 

 

 

Kommunikationsgruppen informerar: 

Det gjordes två olika enkäter. Först till PTA-reps (svar 48st) sedan till övriga föräldrar (320st svar) 

- Många vill ha info via schoolsoft. 

- Viktigaste funktionen för PTA är att framföra idéer till skolan + att ge insyn i skolan. 

- Viktigt också med Autumn fair 

- Mindre viktigt att bidra med ex leksaker till skolan eller gympasalen. 

 

Kommunikationsgruppen rekommenderar PTA att ha en webplats med länk från schoolsoft. 

 

Karin Söderkvist (förälder på skolan) kan designa i worldpress. Alla i PTA bör kunna lägga in/justera. 

Adressen blir www.PTAbromma.se detta kostar en summa /år 

- PTA beslutar om att köra på detta. 

 

Full rapport från kommunikationsgruppen kommer läggas ut på schoolsoft när den är klar. 

 

 

Vi borde ha en lathund för hur man jobbar som PTA representant. T.ex. om hur man får in 

mailadresser till föräldrarna. 

 

http://www.ptabromma.se/


Går det att visa på schoolsoft vem som är PTA representant? 

 

PTA styrelse – kan den finnas på schoolsoft 

 

Då skolan efterlyst att PTA skall anordna mer fester/roligheter. Skall vi införa en Spring fair? 

 

Skall PTA börja ta betalt för aktiviteter – gratis för medlemmar, kostar en slant för icke medlemmar? 

 

Höstens schema för PTA planeras under våren. En aktivitet skall vara enbart för betalande 

medlemmar. 

 

 

28/4 blir det release party med Stand up för PTA medlemmar. Bara för föräldrar som betalat 

medlemsavgiften.  

- Vem håller i detta? 

 

 

Beslut om donation till Mr Feron. Skolan har investerat i 16 HLR dockor och söker donation till fler. 

Styrelsen beslutar om en donation på 22000kr då investeringen kommer att komma samtliga elever 

till nytta. 

 

 

Nästa möte är repsmöte 160321 kl 18,00 i skolans café 

 

Vid pennan/ 

 

Ann Ståhle 

 

 


