
 
 

 
 
Mötesprotokoll IES Bromma PTA 0.9 
 
Mötestyp:   PTA Reps 
Datum:   180411 
Protokollförare:  Anders Hedfalk 
 
Närvarande (20) deltagare och repr. för sin respektive klass samt PTA styrelsen enligt nedan:  

9A -- 6A Andrew Bono 

9B -- 6B Mari Littmarck 

9C -- 6C -- 

9D --  6D Cemille Üstün 

9E -- 6E Luke Sheahan 

8A -- 5A Camilla Strömquist 

8B Pia Krüger 5B -- 

8C Ann-Charlotte G. Lundmark 5C Lena Gribe, Anna Kindell 

8D Marcus Ahnve 5D Simone Ho Simsek 

8E Åsa Dammert 5E Nadja Alvén 

8F --  

7A Ann Ståhle 4A -- 

7B -- 4B Camilla Arvidsson, Jean Eriksson 

7C Simon Cervenka 4C Pia Krüger, Nadja Alvén 

7D -- 4D -- 

7E -- 4E Camilla Elinder 

7F -- PTA Board: Maggie Warbrick (9D, 6D) Cemille 
Üstün (6D, 8F), Anders Hedfalk (9D), Ann Ståhle 
(7A, 9C), Pia Krüger (8B, 4C) 

  

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

• Ordförande Maggie Warbrick hälsade alla närvarande. Tema och mål för dagens möte är att 
avsluta PTA Reps året (sista mötet!) på en positiv not och ta med oss idéer och tankar för 
kommande arbete.  

 
2. Genomgång av föregående PTA Reps möte 180309 – se PTA Website 

• Mötet hölls på Scandic Alvik under friare former med skolledningen närvarande. Bra 
feedback från deltagare som uppskattade diskussion och dialog.  

 
3. Information och svar på frågor - rektor Marcus Segerstedt  

• Mr Segerstedt hemma med sjukt barn och denna punkt utgick. 
 
4. Ekonomi – kort status från Ann 

• Ca 280 betalande familjer i år  

• Ca 40.000 i överskott i kassan så långt  

• 11 klasser har i år inte hämtat ut sitt klassbidrag 
 

5. Lediga platser i PTA styrelse inför läsåret 2018-19. Ny kassör och sekreterare  



 
 

• Ann Ståhle kommer att sluta som kassör efter detta läsår. Planen är att Pia Krüger, nu i PTA 
styrelsen, tar över kassörsrollen från och med PTA årsmöte i höst.  

• Anders Hedfalk slutar som sekreterare efter fyra år i och med att sista barnet av 3 går ut IES i 
vår. Sekreterarrollen är väl inarbetad med kommunikationsvägar, protokollformat mm. Den 
som är intresserad kan prata med Anders om rollen och anmäla sitt intresse till PTA årsmöte.  
 

5. Kommande aktiviteter och events  

• Droginformation.Nu och Alex Breeze håller presentation för alla studenter och lärare i 
årskurs 6-9 den 25 april. Anmälan via PTA website. Information till föräldrar via PTA Reps.  

• Kommittee för 9:ornas bal. 2 frivilliga från PTA Reps önskas för att hjälpa balkommittén med 
förberedelsearbete och planering. Dock krävs ingen närvaro på själva balen. Kontakta Ms. 
Rodriguez som är ansvarig från skolans sida. 

• Vi undersöker möjligheterna att presentera PTA för nya elever och föräldrar i årskurs 4 
tillsammans med att antagningsbesked skickas ut för höstterminen 2018. 

• Open School Day under våren för potentiella nya elever och föräldrar. Vi planerar att ha PTA 
representation vid detta tillfälle. Återkommer när datum är satt.  

• Autumn Fair hösten 2018 planerades till den 22 september, i god tid efter valet.  

• Föreläsning om Stress och Sömn för barn med Mats Lekander, expert på området, planeras. 
Diskuterades om föreläsningen skulle göras för både barn och föräldrar eller enbart föräldrar.  
Simon Cervenka i PTA styrelsen sammanhållande. 

• Nytt on-line anmälningsverktyg för deltagande vid events på PTA website fungerar väl. Vi 
fortsätter med detta, närmast till droginformation.nu den 25 april. 

 
6. Frågor från PTA Reps 

• Rum och utrymmen för grupparbete och barn med särskilda behov. Detta problem är känt 
och skolledningen arbetar på det, samtidigt som det är trångt om utrymme i skolan för 
närvarande.  

• Tidiga lunchtider. En del elever får mycket tidiga luncher med dagens schemaläggning. Detta 
faktum är också känt och utmaningen finns mht till kapacitet och matsal i kök och det antal 
elever som måsta planeras in för lunch. 

• FAQ kommentar. PTA Reps konstaterade att många frågor är återkommande genom åren, 
vilket är naturligt då nya föräldrar hela tiden ansluter till PTA gemenskapen. En FAQ lista kan 
upprättas. 

 
7. Grupparbete PTA Reps 

• Arbete i grupper om 3 för att få upp gemensamma intressen och fundera på hur vi 
marknadsför och positionerar PTA inför läsåret 2018-2019 till nya föräldrar.  

 
8. Nästa PTA Reps möte  

• Detta var sista mötet för läsåret 2017-18. Nästa möte blir efter skolstarten i augusti.   

• Hela möteskalendern publiceras på PTA Website 


