
 
 

 
 
Mötesprotokoll IES Bromma PTA Reps 1.0 
 
Mötestyp:   PTA Reps 
Datum:   180117 
Protokollförare:  Helena Westman 
 
Närvarande (23) representanter för sin respektive klass och PTA styrelsen enligt nedan:  

9A -- 6A Helen Pontén 
9B Fiona Storgårds 6B -- 
9C -- 6C -- 
9D -- 6D -- 
9E -- 6E Luke Sheahan 
8A Staffan Swedén 5A Malin Attefall, Anna Berglund 
8B -- 5B Sofie Hjort Mowitz  
8C -- 5C Lena Gribe 
8D -- 5D Simone Ho Simsek, Helena Pagels 
8E Åsa Dammert 5E Nadja Alvén (även 4C) 
8F --  
7A Anita Strömblad 4A Anna Oreland McFayden 
7B -- 4B Camilla Arvidsson 
7C Simon Cervenka 4C Se 5E 
7D Claes Fållsten 4D Malinda Beck-Friis 
7E -- 4E Madlén Lindström 
7F -- PTA Board: Ann Ståhle (9C, 7A), Maggie Warbrick 

(9D, 6D) Cemille Ustun (6D), Helena Westman (8E) 
Protokollet tar upp viktig information och besluts- och aktionspunkter.  
 
1. Introduktion  

• Ordförande Maggie Warbrick hälsade alla närvarande välkomna. 
 
2. Genomgång av föregående PTA Reps möte 171025 – Helena Westman 

• Föregående mötes informations och beslutspunkter presenterades.  
 
3. Information från rektor Marcus Segerstedt  

▪ Presentation av ny vice rektorn för Junior School, Timothy Gage, ursprungligen från Sydafrika 
och närmast UK samt Linköping. Leslie Pousette blir vice rektor för Senior School. Detta för 
att Sofia Kinberg gått vidare och blivit rektor för IES Sundbyberg. 

▪ Personalrotation: Russell Smith och Kattis Björk börjar på olika skolor i Malaysia. Engelska 
läraren Paul Gladden är åter från föräldraledighet. Ny tyska lärare är Malin Thulin från Viktor 
Rydberg. Ny rekryterad lärare i Science är Michael Falk; han var tänkt som vikarie till Mr 
Pesant som dock nu åter är i tjänst. Magnus Ask är fortfarande SYV-konsulent och fullföljer 
gymnasieansökan med årets Åk9. Efter vårterminen kommer en ny SYV att rekryteras. 
Pernilla Frazier tillträdde i början av januari i rollen som Administrative Manager.  

▪ Skolinspektionen är klara och nöjd med inspektionen på IESB. En annan typ av undersökning 
har startat där de ser över Idrotten. Under vecka 7 kommer de prata med elever och lärare i 
två dagar för man ska göra förändringar av riktlinjerna för Idrott.  



 
 

▪ Från 1 juli är det på förslag från regeringsnivå att ändra timplanen för åk 1-9. Bl a kommer 
idrottstimmarna i åk4-åk6 att utökas till 1,5 tim per vecka. IT-digitaliseringen påverkar alla 
utom tre ämnen.  

▪ Kulturevents på gång. Dramatenbesök med engelska och svensk lärarna. Åk 7 och 8 ska se 
teaterföreställning angående ”Me too”. 

▪ Skolan startar upp en musikstudio där man kan spela in musik och göra videos som 
skolaktivitet. T ex använda filmformatet för information direkt till eleverna och inte som idag 
via mentorerna. Efterlyser föräldrar i branschen som är intresserade av att hjälpa till. Skicka 
kontaktuppgifter till chair.pta.iesb@gmail.com till Maggie. 

▪ SE UPP: Skolan efterlyser bostäder i Stockholmsregionen för sina nyrekryteringar. Om man 
vill ha hyresgäster så meddela skolan. 

▪ 9:ornas bal 2018 kommer att ske fredag den 8 juni på Munchen Bryggeriets restaurang. 
Eleverna kommer informeras innan om att det kommer ske alkoholtester så att det är ingen 
ide att inta alkohol innan. Priset per elev har ökat något t 410 kr/elev och sedan tillkommer 
kostnader för DJ, utrustning mm. 

▪ Ny CEO för IES är Annette Brodin Rampe från 17 dec. Annette kommer från Brunswick Group, 
global advisor on strategic communication, crisis communication, change processes and 
public affairs. Innan Brunswick, Annette var Senior Vice President of Sales and Marketing hos 
E.ON Sverige AB och CEO of Senea. Annette har en MSc i Industrial Chemistry och hon 
startade sin karriär hos  Exxon Chemical. Annette Brodin Rampe är styrelseordförande för 
Stillfront Group AB, styrelseledamot på Ferronordic Machines AB och kommer ha kvar en 
mindre roll som Senior Advisor hos Brunswick Group.i IES har även anställt en Corporate 
Operating Officer, COO, Mr Dahlin som närmast kommer från bankvärlden. 

Frågor och diskussion: 
▪ Vattkoppor har inte rapporterats av skolsköterskan. 
▪ Skolmaten – Ca 100 anställda och outsourcad personal för kök och städning. Mestadelen av 

maten är tillagad på skolan, vilket är en prestation då utrustningen är relativt liten m ett 
stekbord, en spis och ugn och ett stort fristående kärl man kokar i. Föräldrar som är oroliga 
för skolmaten är välkomna att äta i matsalen om de anmäler sig innan till skolan. Kvaliteten 
på maten handlar mycket om attityder. Oftast tycker de nya åk 4 eleverna mycket om maten 
relativt hur den varit i tidigare skolor, men sedan i tonåren blir det en attityd att inte gilla 
maten. Elevrådet har undersökt matfrågan och kom fram till att maten är godkänd.  

▪ Pågående kampanj: Matslöseriet med att eleverna tar för mycket mat och kastar är inte bra. 
Efter jullunchen som anordnades slängdes ca 100 kg mat. Personalen försöker förhindra och 
informera om vikten att ta mindre mat och istället ta flera gånger om det behövs. 

▪ Betygssystemet – förvirrande att man bara få ”D” trots att man har alla rätt på ett prov. Hur 
hålls motivationen uppe? Att lärarna tidigt ger tydlig återkoppling till eleverna om hur 
betygssättningen fungerar, hur provfrågor ska besvaras för att ge ett visst betyg och att det 
är lägsta kapacitet som betygssätts. 

▪ SchoolSoft hyllades på mötet och man ansåg det har blivit mycket bättre. 
▪ I omklädningsrummen efter idrottslektionerna har elever i 4C och 5E jobbiga situationer med 

äldre elever som är kvar och har sina mobiler med kameror framme. Detta ska Marcus 
Segerstedt kolla upp för det får inte vara olustigt och det är förbjudet att ha mobiler samt att 
det ska finnas lärare närvarande i omklädningsrummen.    

  
4. Ekonomi och PTA medlemskap - Ann Ståhle 

• PTA har nu 251 familjer med totalt 323 barn som medlemmar.  
• Ny epos drive för att påminna om medlemskap i PTA få in flera medlemmar år på gång. På 

vårterminen 2017 fick PTA in 119 barn. Underlag som visar hur många medlemmar varje 
klass har, utan några namn, efterlystes för att kunna användas som information om klassens 
medlemstatus. T ex har 4A 17 medlemmar och 7B har 3 medlemmar. Maggie 

• Förslag på att medlemmar betalar 100 sek per termin istället. Helena 
• Informerades om att klassbidragen inte tagits ut. En påminnelse skulle behövas.  



 
 

Som klassaktivitet har t ex Exploria i Botkyrka och JumpYard i Barkarby flaggat för fina 
erbjudanden till klasser som kommer och provar på. 

• PTA medlemsskapsavgift som swishas kan vara svår att hantera pga för lite information om 
inbetalaren. Ca 30% skriver inget. Ny rutin för hur man kan effektivisera detta arbete skulle 
behövas en arbetsgrupp till. EV kan man få en excellista från banken. Detta kollas upp. Ann 

 
5. Kommande PTA aktiviteter – Maggie Warbrick 

• Föreläsningar Droginformation.se för eleverna i åk 7-9, lärarna och sedan för föräldrar på 
onsdag 25 april.  

• 9:ornas bal sker på Munchen Bryggeriets restaurang fredag 8 juni. PTAs balkommitté är 
Fiona, Ann-Cecilia och Maggie med i. 

 
Förslag och idéer om andra event emottages gärna av PTA styrelsen! Uppkomna förslag: Mindfulness 
and School, Hjärnstark och motion.  

• Simon (PTA reps i 7C) föreslog föreläsare som John Axelsson, sömnforskare, som också kan 
ämnet att konceptualisera stress. 

• Malinda (PTA reps i 4D) föreslog föreläsning kring mat och ätstörningar. 
• IESB har öppet hus för föräldrar i skolan och då skulle PTA vara mer aktivt. 
• Aktion julklappen är en aktivitet PTA har stött skolan med. År 2016 ca 400 julklappar till 

Läkarmissionen, men 2017 var det betydligt färre. Några PTA reps har framfört att aktiviteten 
ligger under fel tid på året, att arbetsinsatsen är för hög och att det är dags för något nytt. 
Frågan är om PTA verkligen ska fortsätta ta ansvar för detta event eller PTA ska fortsätta att 
stötta skolan i skolans välgörenhetsarbete. Mötet efterfrågade en välgörenhetsaktivitet som 
är mer nära och Sverigerelaterad. Ingen vill ha detta ansvar, men PTA kan stötta skolan och 
elevrådet i sin välgörenhets verksamhet. Maggie stämmer av med rektor Marcus Segerstedt. 

• Föräldrafika med diskussion och Student Care Team presentation med kurator, Skolsköterska 
m fl. I Järfälla har man det en gång per månad. Kolla med Mr Dunn. Maggie 
 

5. Övriga frågor och diskussion 
• Förslag är att ge betalande förstagångs PTA medlemmar med yngre barn en Idrottspåse för 

träningskläderna. Idéen är att med en mindre Idrottspåse kanske kunna minska problem 
som finns idag med att elever tar sina ryggsäckar och mobiler till Idrotten. 

  
6. Nästa PTA Reps möte  

• Tisdag 13 mars, kl 18-20 Caféet 
• Ev onsdag 11 april, kl 18-20 Caféet  
• Hela möteskalendern publiceras på PTA Website 

i Kompletterat med information från IESs site 2018-01-20. 
                                                      


