
 
 

 
 
Mötesprotokoll IES Bromma PTA 0.1 
 
Mötestyp:   PTA Reps 
Datum:   180308 
Protokollförare:  Helena Westman 
 
Närvarande (15) deltagare och repr. för sin respektive klass samt PTA styrelsen enligt nedan:  

9A -- 6A  

9B -- 6B -- 

9C Fredrik Björnsson 6C -- 

9D -- 6D -- 

9E Marica Kersten, Mical Heruy 6E -- 

8A -- 5A Anna Berglund 

8B -- 5B -- 

8C Ann-Charlotte Grangopadhyr 5C Anna Kindell 

8D -- 5D -- 

8E -- 5E -- 

8F Åsa Granljung  

7A Ebru Badlisi, Atobe Badlisi, Cathrine Bauhn och 
Jessika Sandberg  

4A Anna McFayden 

7B -- 4B -- 

7C Hans Durdel 4C -- 

7D Claes Fållsten 4D -- 

7E -- 4E -- 

7F -- PTA Board: Maggie Warbrick (9D, 6D) Cemille 
Ustun (6D), Helena Westman (8E) 

Rektor Marcus Segerstedt 
Vice rektor för Junior School Timothy Gage 

 

Protokollet tar upp viktig information och besluts- och aktionspunkter.  
 
1. Introduktion  

• Ordförande Maggie Warbrick hälsade alla närvarande välkomna och informerade om att 
mötet skulle skilja sig från ett ordinärt representantmöte. Syftet med mötet var att mingla 
med andra föräldrar och få kontakt med skolledningen. 

 
2. Genomgång av föregående PTA Reps möte 180201 - utgick 
 
3. Information och svar på frågor - rektor Marcus Segerstedt  

▪ Presentation av ny vice rektorn för Junior School, Timothy Gage, ursprungligen från Sydafrika 
och närmast UK samt Linköping. Leslie Pousette har blivit vice rektor för Senior School.  

• Nationella tester för åk 9 under vecka 11. 

• Skolinspektionen har på uppdrag av Regeringen att undersöka möjligheterna för Studie 
indelad timplan. Från 1 juli är det på förslag från regeringsnivå att ändra timplanen för åk 1-9. 
Bl a utöka idrottstimmarna m 1,5 tim per vecka. IT-digitaliseringen påverkar alla utom tre 
ämnen. En förutsättning för timplanen är en skola har åk 1-9 så att nyttjandet av personal 
och lokaler kan bli ett nollsummespel. Under vecka 7 kom Skolinspektionen och pratade med 
eleverna, lärarna och rektorn i två dagar. En skriftlig rapport ska bli resultatet av besöket. Bl a 



 
 

påpekade rektor att flera timmar i Home Economics leder till behov av ombyggnad för att det 
ska gå att genomföra. Vid intervjuer om Physical Education med eleverna så ser de inga 
skillnader mellan flickor och pojkar utan ser sig själva som individer.  

• Nästa skolår kommer åk 4-6 påverkas av studie indelad timplan. Tex moderna språk ska ha 
320 tim över 4 år istället för 3 år som det är nu. Åk 8-9 ska ha samma som tidigare, men åk 7 
får mindre tid. Engelska ska för åk 6 ses som ett nybörjarår och då vill skolan behålla 4 tim 
per vecka i Junior School, men kommer få skära ner på några andra ämnen.  

• IESB har ett gott rykte så lärare söker sig till skolan. Lärarkåren är numera mer rörlig och 
särskilt under juni/juli. 

• Åk 6 har fått några förändringar när det gäller lärare. Dr Lappin (lärare i Science) valde att 
hastigt avsluta avsluta sin anställning på IES Bromma på grund av personliga skäl, han har nu 
återvänt till sin familj på Irland. Ms Tasha Segree kommer att ta över undervisningen från och 
med vecka 12 då hon kommer tillbaka från sin föräldraledighet. 

• Kulturevents framskjutet för åk 7. Dramatenbesök med engelska och svensk lärarna. Åk 7 ska 
se teaterföreställning angående ”Me too”. 

• Matslöseriet – Skolan har affischerat med information om hur mycket mat som slängs. 
Elevrådet har uppdrag att komma med idéer och förslag på hur slöseriet ska kunna minskas. 
PTA skulle kunna bidra om konkreta förslag kommer in. 

• Skolan har börjat använda studion där man kan spela in musik och göra videos och Mr Dunn 
har hand om denna. PR för Art Competition som PTA sponsrar tillverkats här. Om utrustning 
saknas så kan mr Dunn ansöka om bidrag hos PTA. 

• Skolans årliga survey är viktig och startas på måndag vecka 11. Den går att hitta på 
SchoolSoft. Tyvärr lågt deltagande med ca 150 svarande av ca totalt 600. Det är lättare att nå 
ut till föräldrar som har SchoolSoft-appen. Hur ska skolan kunna nå ut till flera föräldrar? PTA 
skulle kunna hjälpa via representanterna följa upp föräldrarnas deltagande i klasserna. 
Tendens att endast föräldrar som är nöjda inte deltar och då blir resultatet missvisande. PTA 
skulle kunna ta fram en ”morot” för att höja deltagandet. Skolan ser att de har ett ansvar att 
bli bättre på återkoppling till föräldrarna. 

• Skolmaten. Vecka 11 kommer ett fristående Matråd att startas och skolsköterskan är 
inkopplad för att ge information om näringsbehov. Elevrådet har fått fram en matönskedag 
per vecka.  
 

4. 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. En kommitté för balen 
kommer bildas med PTA föräldrar och skolan. 

• PTA reps Simon Cevenka har föreslagit Mats Lekander som föreläsare. Ämnet är Stress, 
sömn och dess konsekvenser. Planeras in i höst efter Autumn Fair. 

o Uppslag till flera bra föreläsningar eller större events efterlyses.  
 

 
5. Övriga frågor och diskussion 
 
6. Nästa PTA Reps möte  

• Ev onsdag 11 april, kl 18-20  

• Hela möteskalendern publiceras på PTA Website 


