
 
 

 
 
 
Mötesprotokoll IES Bromma PTA 
 
Mötestyp:   PTA Reps 
Datum:   170314 
Protokollförare:  Helena Westman 
 
Närvarande (22): 
OBS Endast nedtecknat de deltagare som angett vilken klass man är PTA reps. Ytterligare 24 
deltagare har ej angett något 

9A --- 6A --- 
9B Helena Westman 6B --- 
9C --- 6C Cynthia Andersson, Gabriella Babtist 
9D Susanne Eriksson 6D Gustav Öhman 
9E --- 6E Joakim Bergman 
8A Se 5D 5A Se 7D, Sofia Ericsson Holm 
8B Se 6D 5B ---- 
8C --- 5C Mattias Fridsell 
8D Maggie Warbrick 5D Anna Carin Wasserman, Jean Eriksson  
8E Erik Johannesson 5E Se 7C 
7A Se 9B, Ann-Charlotte G Lundmark 4A --- 
7B Christer Eklund, Pia Kreuger 4B --- 
7C Cemille Ustun 4C Lotta Made 
7D Adam Omra 4D Malin Attefall 
7E Se 5C, Magnus Grenfelt 4E Se 6C, Kristin Ängeby 
7F Per Thörnblad  

 
Protokollet tar upp viktig information och besluts- och aktionspunkter.  
 
1. Introduktion  
Maggie hälsade alla närvarande välkomna. 
 
2. Information från och frågor till skolledningen med Mr Segerstedt (Principal) 
Denna punkt utgick. Mr Segerstedt introducerade the Math presentation före PTA reps 
mötet.  
 
3. Kort information om senaste PTA reps mötesprotokollet från 2017-01-12 
Det var 13 informationspunkter från skolledningen. PTA hade genomfört uppskattade 4 aktiviteter 
innan jul. PTA har 201 medlemsfamiljer. Ekonomin god inkl reservationer.  
 
4. Ny web  
Maggie informerade om att en uppfräschning av PTA webben är på gång inom kort. Bilder från förra 
årets bal efter lyses.  
 
5. Kommande aktiviteter (vilka behöver delges föräldrar/vårdnadshavare) 



 
 

Vårterminen 2017 
o Tisdag 4 april kl 18-20: Polisen berättar om vad som händer + PTA erbjuder fika 
o Onsdag 19 april kl 18-20; PTA reps möte + PTA erbjuder fika  
o Måndag 24 april kl 18-20: Föreläsning, Föräldrarollen - Att lotsa ett barn genom skolan, Sofia 

Norberg årets talare 2008 + PTA erbjuder fika 
o Tisdag 25 april kl 18-20 PTA styrelsemöte – plats kommer informeras om senare 
o Fredag 2 juni: 9:ornas bal – PTA sponsrar stolt evenemanget och en annons i årsboken 
o Art Competition – PTA sponsrar med två iPad som priser till resp junior school och senior 

school 
o Idéer finns kring att arrangera en Art utställning till avslutningen 

Höstterminen 2017 
o Lördag 16 sept*: Autumn Fair, PTAs största event 
o Onsdag 20 sept:  Föreläsning, Workshops om faror på internet och lösningar till alla elever, 

lärare och föräldrar ger Mats Andersson, Netscan 
o 4th Grade Welcoming event  

* Behöver bekräftas av skolledningen. 
 
6. Ekonomi och medlemskap 
Finansiering av PTA sker huvudsakligen genom medlemskap och PTA eventet Autumn Fair. Senaste 
påminnelsen om medlemskap gav 82 nya medlemmar. 
 
7. Övrigt 
Mr Segerstedt kom förbi och svarade på frågor.  
Hur går kontrollen av lärare som kommer från andra länder än Sverige till? Finns inget heltäckande 
system, men skolan gör all kontroll som går. Lärare kommer i huvudsak från UK, Kanada, USA, 
Australien, Sydafrika och Indien. För vissa länder är det enklare att verifiera behörighet.  
 
Årskurs 4 undrar om socker förbudet är förenligt med försäljningen av varm choklad och 
chokladbollar?  Ms Kindberg agerade för så sockerfri skola som möjligt. Det finns inget sockerförbud 
nu även om skolan strävar mot att hålla socker borta. Elevrådet föreslog att varm choklad skulle 
finnas i cafeet, så under vintern har man på prov haft det i sortimentet. Chokladbollarna är gjorda av 
dadlar, så inget socker i dem.  
 
E-postadresser till alla vårdnadshavare i skolan behövs för PTA? Schoolsoft har en default funktion 
som gör att föräldrar aktivt behöver ”bocka” bort för att göra sina e-postadresser tillgängliga, vilken 
Schoolsoft inte kommer ändra. Att göra sin e-postadress tillgänglig bygger på varje förälders 
frivillighet. Personuppgiftslagen, PuL, måste skolan förhålla sig till. Alla lärare har alla föräldrars 
epostadresser. 
 
PTA föreslår att höstterminen 2017 får alla nya PTA reps informera om vikten att få in alla föräldrars 
e-postadresser och att man aktivt behöver ”bocka ur” i Schoolsoft. Om man vill ha sitt namn skyddat 
så kan ett anonymt mailkonto på Gmail skapas.  
 
Viktig kanal för PTA - En arbetsgrupp för skolans föräldrars e-postadresser med Erik Johannesson, 
Soheila Aslani och Helena Westman bildades. 
 
När Mr Segerstedt gått diskuterades följande frågor: 

- Winter Sports Day – frågeställning kring hur man väljer aktiviteter och att systemet kan kan 
gynna barn med flinka föräldrar och få barn på skolan. Förslag: manuell hantering med 
rättvisefördelning; årskursvis anmälning; ej en exakt tid mer ett intervall; mappa efterfrågan; 
kan PTA reps hjälpa till; att eleverna väljer 1:a, 2;a val och ett man inte alls vill. Maggie följer 
upp detta 

- Skolmaten – Eleverna går via Elevrådet. Finns statistik. Maggie följer upp detta 
  
8. Nästa möte PTA Reps  



 
 

Onsdag, 19 april, kl 18-19 – terminens sista möte 


