
Anteckningar vid IES PTA REP möte 11 oktober, 2016  
  
Leslie Pousette, vice rektor och representant från skolledningen   
 
PTA styrelsemedlemmar, 4 
Susanna Georén, PTA ordförande, 5C 
Maggie Warbrick, 5B, 8D  
Bintou Traoré, 9C, 7C 
Helena Westman, 7B, 9A 
 
PTA representanter, 22 
Susanna Hultberg Burmen, 5A 
Christer Eklund, 7B 
Anna Carin Wasserman. 5D 
Anette Runesson, 4C 
Susanne Eriksson, 9D 
Jessica Paulin, 4B, 7D 
Åsa Rex Nygård, 6A 
Ingvar Westerdahl, 7F 
Anna Berglund, 4A 
Mitra Shahbazian, 6C 
Per Thörnblad, 7F 
Anna-Carin Östlund, 4A 
David Conrad, 6E 
Jean Eriksson, 5D 
Kristine Ängby, 4E 
Torbjörn Bäck, 5E 
Jesper Hörgren, 6D 
Malin Attefall, 4D 
Ulrika Jones, 8E 
Anna Charlotta G Lundmark, 7B  
Alexandra Wachtmeister 9E 
Magnus Grenfeldt, 7E 
 
Skolledningen representerades av Leslie som är vice rektor och ansvarig för Junior School. 
Mötesanteckningarna tar upp de teman och frågor som diskuterades på mötet.  
 
1. Presentation av PTA styrelse   
- Ordförande - Susanna Georén 
- Assisterande ordföranden - Maggie Warbrick och Helena Westman. 
- Kassör - Ann Ståhle 
- Sekreterare - Anders Hedfalk  
- Webansvarig - Ann-Cecilia Karlsson, Bintou Traouré 
- Ledamöter - Åsa Bollö, Soheila Aslani, Malin Attefall, Cemille Üstün 
 
2. Information från skolledningen - Leslie Pousette  
- Bra start på terminen 
- Ingen mobil-policyn har gått bra och introducerats nästan utan motstånd. 
- Klassmixningen har gett en god effekt. 
- Fönsterrenoveringen går bra och ligger aningen före planen att bli klara till jul. Förhoppningsvis 

blir renoveringen klar något innan jul. 



- Skolan har höjt säkerheten med att installera ett interkommunikationssystem för att kunna gå 
ut med meddelanden till alla på skolan. Det kommer bil övning på hur olika varningssignaler 
låter och vad man förväntas göra när signalen hörs. 

- Skolinspektionen kommer till skolan i vår.  
- Vänligen, fyll i den utskickade mail surveyn som återkoppling till skolan. Det är viktigt för skolan 

att få föräldrars synpunkter. 
- Det kommer bli en idrottstävling med olika grenar mellan andra Engelska skolor i Stockholm och 

det blir efter skoltiden. Idrottsläraren Mr Feron har mer information om detta. 
- Skolbalen för årskurs 9 kommer skolan att arrangera. Arrangemangsansvarig är Laura 

Rodriguez. Skolan hoppas att PTA bidrar finansiellt. 
- Varning för nya sociala medier: Lively och Musicly. Det är livefeeds som kan kommenteras 

anonymt och har förekommit i ca 3 veckor.  
Leslie föreslår att föräldrar ska fråga sina barn vad de gör på sociala medier. På skolan har PTA 
sponsrat föreläsningar från föreningen Friends för både föräldrar och lärare (dessvärre skedde 
dessa föreläsningar med en tidsförskjutning pga översättning till engelska för lärarna). PTA har 
även låtit polisen föreläsa om vad som är aktuellt att förstå som förälder. 
 

3. Frågor och önskemål från föräldrar via PTA representanterna till skolledningen 
- Det finns önskemål på att rektor Marcus Segerstedt är mer synlig för eleverna. Leslie ska 

framföra detta. 
- Lärarbyte i 4:e klass. Vad stämmer och vad är rykte?? I första hand verkar det handla om 

problem med kommunikationen.  
Åtgärd:  

o Malin Attefall utreder dessa frågor och återkommer innan nästa representantmöte 
med mer information till PTA. 

- Säkerhet. När en elev ska anmälas frånvarande från skolan under lunchen, så fungerar det inte 
att göra detta på SchoolSoft. Leslie förklarar att det är pga att lunchtid inte är kodat i SchoolSoft 
som samma typ som lektionstid. Rekommendation: Om en elev ska frånvara under lunchtid så 
rapportera alltid till en mentor. 

- Förslag till diskussionsämne för 6:e klassarna och högstadiet i t ex Social Science, engelska, 
svenska. ”Vad är rasism/att vara rasistisk?”. Bakgrunden är att ordet ”rasist” används som 
epitet vid många olika tillfällen.  
Åtgärd:  

o Leslie återkommer med förslag efter diskussion med Student Counselor Mr Brooks. 
- Förslag på informationsämne. Lärare, föräldrar och elever borde få mer information om olika 

diagnoser för att förbygga missförstånd och fördomar. Suss föreslog att en skolsköterska skulle 
kunna föreläsa om detta. PTA kan ta med detta förslag till kalendariet.  
Åtgärd:  

o Leslie återkommer med förslag efter diskussion med Student Counselor Mr Brooks. 
- Incidenten vid Nya Elementar. Hur har skolan hanterat detta? Leslie berättade att rektor 

kontaktat polisen och att det inte var något akut men att man ska vara uppmärksam. Skolan har 
ökat kollen kring skolan. 

- Matematiken i 5:e klass är på en högre nivå än 7:e klass enligt en förälder. Vad kan man göra åt 
det? Leslie svarade att skolan följer dagens riktlinjer för vilken nivå som gäller. Hon förklarade 
att det är en högre nivå på vad skolorna ska lära ut idag än det var förut. Flera på mötet 
lovprisade Tutorial som skolan har efter skoltiden. Webbsiten kan också vara ett stöd för 
föräldrar som hjälper sina barn. Rådet till föräldrar är att de stöttar och ser till att barnen har tid 
för att träna, göra läxor och repetera.    

 
4. Presentation av Rapport om PTAs kommunikation på IES Bromma - Helena Westman 

- Se bifogad PowerPoint presentation. 



 
- PTA borde ha flera medlemsfamiljer än 20%.  
- PTA har profileringsutmaningar. Eleverna vet för lite om vad PTA gör. Roliga saker för 

eleverna borde anordnas av PTA. Framförallt sådant som inte andra skolor brukar göra. Även 
göra enkla arrangemang där både föräldrar, elever och lärare deltar, t ex barbecue.  

Åtgärd:  
o Bintou och Ann-Cecilia rättar uppkomna fel på webbsiten.  
o Maggie kommer utreda epost problematiken så PTA representanter får kompletta 

epostlistor till klassernas föräldrar.  
o Åsa Rex Nygård tar har om Aktivitetsgruppen. 

 
5. Kommande möten 

- Torsdag, 20 oktober, PTA Board 
- Torsdag, 24 november, PTA Board 
- Måndag, 28 november, PTA Board 

 
Vid protokollet:  
 
Helena Westman  


