
 
 

 
 
 
Mötesprotokoll IES Bromma PTA 
 
Mötestyp:   PTA Board 
Datum:   161124 
Protokollförare:  Anders Hedfalk 
 
Närvarande (21): 
    

Anders Hedfalk, 9A, 8A Lena Gribe, 6B 
Ann Ståhle, 6E, 8A Jessica Paulin, 4B, 7D 
Gabriella Baptist, 6C Åsa Rex Nygård, 6A 
Åsa Bollö, 9A, 8B David Konrad, 6E 
Christine Nelsa-Thuresson, 8C, 8A Jennifer Gustafsson, 9E 
Sofia Eriksson Holm, 5E Susanna Georén, 5C 
Erik Johannesson, 8E Ann-Cecilia Karlsson, 8A, 9D 
Gustav Eneholm, 8C Marcus Ahne, 9C 
Hans Durdel, 5B Ann-Charlotte Lundmark, 7A 
Baharak Saedi, 4E Maggie Warbrick, 8D 
Per Högberg, 6D Mr. Marcus Segerstedt (Skolledningen) 

 
Protokollet tar upp viktig information och besluts- och aktionspunkter.  
 
1. Maggie introduktion  
Maggie Warbrick är ny ordförande i PTA IES Bromma för året 2016-17 och gav en personlig 
introduktion. Maggie är från Nya Zealand, driver ett företag inom PR och kommunikation och bryr sig 
mycket om att barn skall få en bra utbildning.  
 
2. Information från och frågor till skolledningen med Mr Segerstedt (Principal) 

x Höstterminen har börjat utan större friktion. 
x Rekrytering av assistant principal till Senior School (åk7-9) pågår 
x Ms Borgman har avslutat sin anställning och ersatts av Ms Ellinor Ekmark. 
x Mr Hansen har avslutat sin anställning och ersatts av Mr Matthew Webb (tidigare undervisat 

delar av åk 7, 8 och en åk 9 klass i science) Mr Harold Carlsson tar över Mr Webb´s classes. 
x PTA fråga om uppdatering av Schoolsoft när det gäller assignments och homework. 

Riktlinjerna från skolan är att respektive lärare ansvar för School-soft uppdateringarna och 
vid frågor kontaktas denne direkt. En återkoppling från PTA representanter som varit med 
några år är att det är högre konsistent uppdatering på Schoolsoft jämfört med för några år 
sedan. Mänskliga misstag förekommer alltid och det förekommer att prov flyttas från en 
tisdag till en torsdag på grund av lektionsplanering. 

x PTA fråga och diskussion om dusch efter gymnastiken. Det förekommer att barnen idag inte 
duschar efter gymnastiken. Orsakerna till detta kan vara flera. Mr. Segerstedt poängterade 
att skolan i olika utbildningar – P.E, life skills mm – lyfter fram vikten av god hygien men att 
man inte kan tvinga någon att duscha. Skolan har också arbetat med inredningen i dusch och 



 
 

omklädningsrum med hytter, draperier mm. Mobiler med möjliga kameror lämnas idag in 
under skoldagen. Jämfört med situationen då många av dagens föräldrar gick i skolan har 
skolungdomars attityder och sociala normer runt omklädning och dusch helt klart förändrats 
inte bara inom skolan utan också inom ungdomsidrott och föreningsliv. Skolans inställning 
och budskap är att god hygien och dusch efter P.E. är att rekommendera och försöker skapa 
förutsättningar för att det skall kunna genomföras säkert och med hänsyn till personlig 
integritet. 

x PTA fråga om IES Bromma policy för engagemang och donationer till välgörenhet. IES har 
ingen central policy utan det är upp till varje skola. IES Bromma har under senare år stöttat 
tex SOS Barnbyar.  

x PTA fråga om Graduation Day. IES ordnar en dag-aktivitet och datum är satt till 9 juni.  
x PTA fråga om incidenter relaterat till säkerhet, tex en man som uppträtt olämpligt i Åkeshov i 

närheten av Nya Elementar. Mr Segerstedt förklarade att skolan har kontroll över inflödet av 
observationer och incidenter som ibland kan vara välgrundade men kan också vara mer eller 
mindre förstärkta rykten. När skolan vidtar åtgärder eller anser att reella hot föreligger så 
kommuniceras detta till föräldrar via e-mail och Schoolsoft. 

x PTA fråga om Snöstormen som stängde skolan i november. Mr Segerstedt förklarade att det 
är exceptionellt ovanligt att skolan stänger pga snö men i November bedömdes situationen 
som nödvändig att stänga skolan och skicka hem eleverna pga allvarliga 
kommunikationsproblem till och från skolan. Sista barnen kunde lämna skolan vid 17-tiden. 
Viktigt att föräldrar har angett korrekta e-mail adresser för kommunikation om läget i skolan.            

 
3. PTA Reps diskussion 
 
Mötet diskuterade relevanta områden där PTA representanter hade frågor och observationer. En del 
frågor har diskuterats tidigare genom åren, med olika insatser som resultat, men tenderar att komma 
tillbaka på agendan (tex Skolmat).  Följande 5 punkter beslutades att tas vidare till direkt med 
skolledningen i december.  

x Kvalitet på undervisning i science och matematik, särskilt i senior school. Ett antal reps 
noterade varierande standard i undervisningen 

x Kvalitet på engelska undervisning i junior school  
x Rekryteringsprocess – hur IESB rekryterar och belönar lärare  
x Disciplin i klasser. Reps hade observationer från Open Day och återkoppling från barnen.  
x Skolmat – hur övervakas och säkras kvalitet, minimering av svinn 

 
4. Information om PTA styrelsens agenda framåt  
 
Maggie berättade om viktiga aktiviteter som den nya PTA styrelsen arbetar med framåt genom 
dedikerade ”aktivitetsgrupper”. Exempel på pågående aktiviteter är:  

x 9:ornas bal i vår 
x Luciauppvisning 12 december  
x Principer och former för donationer 
x PTA Nobel prize ceremony  
x Fortsatt etablering och utveckling av PTA Web 
x Friends  
x Aktion Julklappen 
x Mindfulness program (under diskussion) 
x Performing arts exhibition 

 
5. Nästa möten PTA Reps  
Torsdag, 12 januari 



 
 

Måndag, 13 mars alternativt Onsdag, 19 april 
    
 


