
Protokoll PTA reps-möte 160321 

Närvarande representanter och styrelse: Jean Eriksson 7B, Sven Berglöf 4A, Ulrika Tegelman 

Jones 5A, Maria Bradley 5D, Ann-Cecilia Karlsson7A, 8C, Anna Borgén 5C, Julia Klingspor 5E, 

Linda Wade 9E, Ingrid Ernefors 9F, Christine Nelson-Thureson (7C) 7E, Adrian Leutrén 8A 5A, 

Torkel Strömsten 4E, Cecilia Colleen Gabrielsson 9C, Camilla Öhrström 4d, Ewa Nordell 9B, 

Ann Ståhle 5C 7C 

Närvarande från skolan: Ms Leslie Pousette 

Ekonomin togs upp som första punkt då kassören behövde gå tidigare. Hon meddelar att det 

finns pengar att hämta från Autumn Fair intäkterna med 2000:- /klass och ca 50000:- är 

outhämtat vilket innebär att fler klasser i åk 4-8 kan åberopa dessa pengar. Enklast är att 

maila kassören direkt så sätter hon in pengarna :  asap  lavwade@gmail.com 

Det finns pengar att söka för sponsring till aktiviteter mm. Vi behöver påminna 

klassföräldrarna/PTA representanterna om att de kan fixa något roligt för klassen. Filmkväll, 

grilla med lekar i parken, Minigolf etc. Ms Pousette tar gärna med sig frågan och påminner 

mentorerna om att påminna klassföräldrarna. 

Föreläsningen 15/3 var tydligen inte så bra som vi hoppats. Något att se över till nästa år ifall 

det finns andra föreläsare i samma ämne. 

Fönsterbyten sker på skolan och ska fortgå fram tom december. Bara byggställningen tog 

två veckor att få upp men nu står den där och det jobbas på. Det är rigoröst 

säkerhetsanpassat så att ingen får för sig att klättra i ställningarna. Det är utlovat att det inte 

ska störa några nationella prov.  

Den höga personalomsättningen var ifrågasatt, många klagade på dålig eller utebliven 

information. Svårt att informera då ingen vet säkert då det gäller sjukdom. Ansvaret för 

informationen ligger på ledningen och det ska skolan försöka bli bättre på. Ett förslag är att 

under ämnesfliken skriva ”undervisande lärare och datum”. Kan vara svårt för skolan att 

hinna med när det gäller enstaka lektioner men är det en längre tid så är det ett bra förslag. 

Många roliga aktiviteter ordnas av skolan för lärare. Både för inhemska och för utländska för 

att alla skall känna sig välkomna. Det finns även personalvård som erbjuds lärarna. 

En fråga berörde utvecklingssamtalen och varför behöver dessa ske på dagtid?  För att 

lärarna har så hög arbetsbelastning redan så det skulle behöva bli övertid om detta 

begärdes. Samma system gäller hela IES koncernen.  

Årets Bal 8 juni 17-23  Munchenbryggeriet bokat. 

Tidigare har 8ornas föräldrar ”vaktat” men iår är det lärarna. Då PTA skall ta över/ta tillbaka 

balen nästa år så sattes en liten balgrupp ihop med Adrian Leutrén , Ann-Cecilia Karlsson och 

mailto:lavwade@gmail.com


Ewa M Nordel för att vara med och lära. Till nästa år behövs fler frivilliga 8or/9or föräldrar 

som kan delta i balgruppen och under kvällen den 8 juni.   

Mötet diskuterade också framtida  balarrangemang som helt kommer ligga på föräldrarna 

och PTA. Delfinansieras idag av Autumn Fair 30000 + skolan 30000! Men det räcker inte då 

en bal för alla nior kostar uppemot 90 000. Alltså rest 200:-/kuvert i år. Målet är dock att det 

ska vara gratis att gå på för eleverna. Alla ska kunna ha råd att gå på avslutningsbal! 

Skolan bekostar niornas avslutningslunch! Och gör så även i år! 

PTA vill därför skapa en Aktivitetsgrupp! En grupp engagerade festföräldrar som brinner för 

att skapa roliga event för barnen och utformar aktiviteter med olika teman för att samla in 

pengar årskursvis. Inte bara till balen! Skolan eftersökte idrottskul, fotbollsturneringar eller 

skolspel och inte bara klassiska discon. 

Engelska skolan i Täby arrangerar event under alla år årskursvis med olika teman. Vi kanske 

kan få tips därifrån. 

Aktivitetsgruppen bör sätta en struktur om vilken årskurs som gör vad. Så att det lätt tas 

över av nya föräldrar. 

Önskemål från Ms Pousette: Att igen ta upp ämnet om hur barn socialiserar på internet. Kan 

vi kanske bjuda in en föreläsare och lägga tillsammans med de inledande föräldramötena? 

Detta för att nå så många som möjligt. Ett mycket viktigt ämne! 

Vid tangentbordet Ewa M Nordell / Ann Ståhle 


