Protokoll Årsmöte 2011-09-15
PTA (Parent Teacher Association) vid Internationella Engelska Skolan i Örebro
Närvarande: Ulrika Björklund (9B), Carina Persson (8C), Anita Markström (6A), Johanna Gennel (6C),
LenaMarie Hagman (8B), Susanne Polander (8D), Christer Einarsson (7A), Maria Konradsson (7C), Robert
Westberg (8B), Åsa Dreyfus (7B), Nazanin Åkerfeldt (7D), Kristina Byström (7D), Diba Jahjai (7C), ÅsaKajsa Zetterman (6B & 9C), Stefan Wahlberg (8D), Mustafa Hadzimusic (6C), Hans Gjesing (9D), Lars
Jacobsson (9D) & Lars-Eric Gustafson (6A & 8A) samt Pam Uzzell (lärare)

1.

Mötets öppnande

PTA:s ordförande Ulrika Björklund öppnade årsmötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. På plats
fanns 19 personer samt en skolrepresentant.
2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Ulrika Björklund
Till mötessekreterare valdes Carina Persson
3.

Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera protokollet

Till justeringsmän valdes Hans Gjesing och Lars Jacobsson
4.

Godkännande av dagordningen

Befanns av årsmötet godkänd
5.

Fastställande av röstlängd

Sittande kassör, Carina Persson, visade upp medlemslistor för ht2010-vt2011 (111 medlemmar) och
ht2011-vt2012 (34 medlemmar), 4 nya medlemmar betalade avgift på sittande möte.
6.

Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande

Befanns av årsmötet korrekt utlyst.
7.

Behandlande av verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande samt bifogas till årsmötesprotokollet.
8.

Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av sittande kassör. Förslaget från revisorn, Jerker Svensson, var att
årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen som visar vinst med 2 636
kronor och ett eget kapital med 15 957 kronor samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
9.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Val av styrelseordförande och kassör på ett år

Ett enhälligt årsmöte valde Lars-Eric Gustafson till ordförande och Anita Markström till kassör.

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ett enhälligt årsmöte beslutade att välja Stefan Wahlberg (nyval), Susanne Polander (nyval),
Robert Westberg (nyval), Johanna Gennel (nyval) samt Samuel Åhl (omval).
12. Val av revisor och revisorssuppleant

Årsmötet valde Jerker Svensson till revisor med rätt att själv utse en revisorssuppleant vid behov.
13. Val av valberedning

Inga förslag på ny valberedning, årsmötet överlåter åt styrelsen att utse en ny valberedning.
14. Förslag från medlemmar

Inga förslag har inkommit.
15. Förslag från styrelsen inkl medlemsavgift

Två förslag på ny medlemsavgift: Bibehållen avgift på 100:- samt en höjning till 120:-. Efter omröstning
fastställde årsmötet en medlemsavgift för verksamhetsåret på 100:-.
16. Övriga ärenden

Hans Gjesing välkomnar alla i PTA lördag den 17/9 klockan 15.00 på visning med fika i den
kulturbyggnad, Ervalla stationshus, som han räddat från att rivas och nu håller på att rusta upp Avgående
styrelsemedlemmar inklusive PTA:s vice ordförande 2005/2006, ordförande 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010 samt 2010/2011 Ulrika Björklund avtackas för ett gott arbete!
17. Mötets avslutande

Mötesordförande Ulrika Björklund avslutar mötet. Den nya styrelsen återkommer med verksamhetsårets
nya mötestider.

Vid protokollet:

/Carina persson

Justeras:

/Ulrika Björklund

/Lars Jacobsson

/Hans Gjesing

Protokoll från PTA:s möte 2011-10-06 kl 18-20 i skolans bibliotek
Närvarande: Lars-Eric Gustafson (ordförande +6A & 8A), Anita Markström (6A), Nils Rutqvist (Biträdande
Rektor), Åsa-Kajsa Zetterman (9C & 6B), Susanne Polander (8D), Christer Einarsson (7A), Gunnel
Westberg (8B), Mats Åkerstedt (fritidsledare), Agneta Jacobsson (9D), Lars Jacobsson (9D), Leila
Sandmon (6C), Maria Carlsson (6C & 8D), Lena Marie Hagman (8B), Mats Hammarlund (8A), Stefan
Wahlberg (vice ordförande + 8D), Samuel Åhl (6A & 9A)

1.

Mötets öppnande samt presentation av närvarande

Ordförande Lars-Eric Gustafson förklarar mötet öppnat och närvarande styrelsemedlemmar lämnar en
kort presentation med sitt namn och anknytning till skolan.
2.

Godkännande av dagordningen med tillägg av övriga frågor

Dagordningen godkänns med tillägg av några övriga frågor.
3.

Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet godkändes.
4.

Kassarapport.

Kassabehållningen är 17000 :-.
Medlemsavgift för läsåret 2011/2012 på 100:- kronor/ familj kan betalas in på PTA:s
bankgiro 5765-1630, ange namn och klass på elev som går på skolan, förälders namn och gärna en
mailadress till förälder så att information kan gå ut direkt från styrelsen.
5.

Rektor och Biträdande Rektor har ordet.

Biträdande rektor, Nils Rutqvist
-

Det har blivit populärt att dra mer mjukisbyxor på varandra på skolan (speciellt i årskurs 8).
Möten har hållits och åtgärder är vidtagna.

-

Mr Toste, tidigare rektor på Engelska skolan i Gävle, jobbar nu med att organisera läger etc för
elever på engelska skolor. Har påbörjat något som kallas ”Verbal Judo” – hur man skall vara mot
varandra. En föreläsning har hållits med bra gensvar och skolledningen skall utvärdera om man
skall fortsätta med detta upplägg.

-

Busshållsplatsfrågan har tagits upp på samlingen. Problemet är att det är för många elever som
använder sig av hållplatsen på Österplan. Detta har dock varit ett mindre problem i år än tidigare
år.

-

På arbetsplatsträffen framkom det att årets skolstart har varit lugnare än på länge. Detta har
även meddelats från städpersonalen som sett samma tendens, med lugnare i korridorerna samt
mindra skräp och klotter.

-

Det är redan 350 barn i kö tills nästa höst. Detta är den längsta kön på en väldigt lång tid.

-

Den nya skolllagen, betygssystemet samt laroplanen jobbas det hårt med. Kriterierna är tydliga
för hela landet. Örebro ligger långt fram med detta jobb.

-

Ordinarie kurator är sjukskriven till december. Vikarie finns på plats och det funkar bra.

-

Datorer (45 st) finns på vagnar och detta funkar för det mesta bra. Hörlurar är inköpta, men
tyvärr så försvinner dom väldigt ofta. Vissa problem finns dock med transporteringen av
datorerna då dessa lagras i källaren. Skolan har fortfarande problem med
internetuppkopplingen. Skolledningen jobbar på detta.

Fritidsledare, Mats Åkerstedt:

6.

-

Har hjälp av Ms Lignell på halvtid from i år. Funkar jättebra.

-

Frukosten har ökat ordenligt i år. Det är upp till 100 elever på frukost vissa dagar i veckan. Många
barn även från stan deltar här. Mr Åkerstedt meddelar också att föräldrar är jättevälkomna på
besök.

-

LAN är inplanerat den 28-30 Oktober. Anmälan finns på Schoolsoft. Närvarolista kommer att
föras på eleverna. Hittills så är det 38 killar samt 14 tjejer anmälda.
2 lärare är inbokade som hjälp samt 8 tjejer från Rihanna gruppen kommer att hjälpa till med
frukost och städning. Mr Åkerstedt efterfrågade hjälp från PTA under Lördag 12.00-20.00 samt
Söndag 07.00-12.00. PTA medlemmar som kan tänka sig ställa upp kontaktar Mr Åkerstedt.

-

Rihanna gruppen består av 41 elever samt 4 vuxna. Mycket av pengarna har inkommit vis jobb.

-

Mr Åkerstedt tackade för dom spel som PTA bidragit med, och han meddelade också att dessa
tyvärr ej räckte till, utan det är kö till vissa spel. Brist finns också på fotbollar. PTA lovade att
hjälpa till och Mr Åkerstedt skall skicka in en önskelista till PTA.

Rapport från Familjekväll och välkommen till skolan discot.

Det meddelades att det gick åt mycket korv.
ca 140 st besökare på familjeträffen. Mycket positivt från besökarna.
Discot funkade bra. Eleverna skötte sig. Ca 80 elever deltog.
7.

Webbansvarig

Lars-Eric Gustafson meddelade att det är han som numer är ansvarig för hemsidan och ham meddelade
också att han kommer att ändra utseende på hemsidan. Detta uppskattades mycket av mötesdeltagarna.
8.

Nygamla ärenden

-

Busshållplatsen
Information om planer och vad som gjorts. Detta är en seg process och PTA väntar i detta case.

-

Järnvägsövergången

Punkten ligger i vila för tillfället då planeringen för kommunen ej är klar. En fråga ställdes på mötet och
det finns skrivningar från PTA på dessa 2 punkter. Lars-Eric tog på sig att dubbelkolla detta.
-

Busskortsfrågan
Info har gått ut om vad som gäller i ärendet. Lars-Eric skall kolla mer med förre ordföranden om
vad som är sagt mer i detalj.

-

Trafiksäkerheten
30 skyltning? Mr Rapp har hört rykten om att det eventuellt skall bli 30 skyltning utanför skolan.
Vi får hoppas att det ligger något bakom dessa rykten.
PTA kommer att skicka in en skrivelse om detta.
Fortsatt information om var och hur avsläppning av elever skall gå till. PTA kommer att se till att
text om detta kommer ut på hemsidan.

9.

Belysningen
Ingen info på mötet. Mr Rutqvist tar med sig punkten till skolan.

Gruppövning

Lars-Eric delade in mötet i några grupper, där deltagarna fick prata igenom vad dom vill att PTA skall
jobba med etc.
Förslag som kom in var:
-

Mingelträff med föreläsning.

-

Akustikkontroll med avseende på klassrum.

-

Lärarrepresentation på PTA möten samt ev. Andra arrangemang.

-

Fortsatt arbete med trafiksituationen.

Vi skapade också en ny trafikgrupp som numer består av Johanna Gennel och Maria Carlsson.
10. Övriga frågor:

-

Förslag om bytardag framlades av Anita Markström. Detta har hon varit med om inom andra
organisationer med mycket bra resultat. PTA tillsatte Anita samt Gunnel Westberg som
bytardagsgrupp.

-

En fråga kom upp om skolan har något programm eller liknande gällande dyslexi.Mr Rutqvist
informerade om att skolan tar hand om elever som har problem, men dett finns ingen speciell
grupp eller liknande för detta. Om man vill ha hjälp eller tips i ärendet så tag kontakt med Mrs
Johansson-Tapper, så kan hon hjälpa till.

-

Schoolsoft. Det framkom lite spridda klagomål på att uppdateringen av Schoolsoft inte funkade
hundraprocentigt. Det har förekommit felaktiga glosor och dåliga generella uppdateringar. Mr
Rytqvist informerade om vilka regler skolas har på alla lärare inom detta. Han skulle också ta
med sig frågan tillbaka, för att lyfta detta.

-

Christer Einarsson pratade litet om en mycket positiv artikel som varit i Expressen från Engelska
skolan i Eskilstuna.

-

Anita är kallad till matrådet. Anita är med i matrådet sedan tidigare, men hon undrade om någon
mer var intresserad att vara med i rådet? Om någon är intresserad så kontakta Anita.

11. Mötets avslutande

Ordförande Lars-Eric Gustafson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat och hälsar
välkommen till
nästa möte som är den 10 november 2011, klockan 18-20 i skolans bibliotek.

Vid protokollet:
/Stefan Wahlberg, mötessekreterare samt vice ordförande

Protokoll från PTA:s möte 2011-11-10 kl 18-20 i skolans bibliotek
Närvarande: Lars-Eric Gustafson (ordförande +6A & 8A), Anita Markström (6A), Mats Åkerstedt
(fritidsledare), Agneta Jacobsson (9D), Lars Jacobsson (9D), Leila Sandmon (6C), Lena Marie Hagman (8B),
Mats Hammarlund (8A), Stefan Wahlberg (vice ordförande + 8D), Samuel Åhl (6A & 9A), Maria
Konradsson (7C), Ann-Sofie Finsberg (Head of year 7), Johanna Gennel (6C), Tomas Markström (6D),
Anders Stålhammar (9D), Hans Gjesing (9D), Natalie Vlazneva (6A), Aranch och Mikael Simonsson (6D),
Ahmad Gessim (6A), Yosef Mohamed (6A), Staffan Berséus (8D)
1.

Mötets öppnande samt presentation av närvarande

Ordförande Lars-Eric Gustafson förklarar mötet öppnat.
2.

Godkännande av dagordningen med tillägg av övriga frågor

Dagordningen godkänns med tillägg av några övriga frågor.
3.

Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet godkänndes.
4.

Kassarapport.

Kassabehållningen är 18500 :-. Antal medlemmar 88.
Medlemsavgift för läsåret 2011/2012 på 100:- kronor/ familj kan betalas in på PTA:s bankgiro 5765-1630,
ange namn och klass på elev som går på skolan, förälders namn och gärna en mailadress till förälder så
att information kan gå ut direkt från styrelsen.
5.

Rektorn har ordet.

På detta möte representerades skolan av Ann-Sofie Finsberg, Head of year 7. Hon hade fått följande info
från skolledningen:


Ekonomipärmar på skolan – vi ser inte hur de skulle administreras, nycklar till dylika utrymmen
har endast administrationen samt att vi ska ansvara för en förenings ekonomiska dokumentation
känns inte bekvämt.



SMS-funktion efter jul. Om elev är frånvarande utan lov kommer sms automatiskt gå hem så att
vårdnadshavare får reda på det. Därför är det viktigt att vårdnadshavare fyller i på skolsoft när
barnet har läkarbesök eller ska på något annat, alternativt ringer in till skolan. Vi vill börja efter
jul för att kunna få systemet att fungera så nära 100% som möjligt men sms kommer att gå iväg
vid enstaka tillfällen då förälder eller lärare av någon anledning inte fyllt i rätt.



Rektorerna iväg idag på en konferens i Karlstad med anledning av att sexorna nästa år kommer
att betygsättas för första gången på ca 30 år, hur implementerar vi detta på bästa sätt?
Skolverket organisatör.



Kön för kommande år sex börjar närma sig 400 barn. Planering för nästa läsår har startat. För
övrigt fortgår arbetet med nya lagen och läroplanen, bland annat träffar vi IES Eskilstuna och IES
Karlstad i Eskilstuna imorgon – därav studiedag.



Talat med lärarna sedan förra mötet angående SchoolSoft för att få det att fungera bättre. Ta
gärna kontakt direkt med läraren själv – känns bättre för läraren. Om det inte fungerar kontakta
skolledningen.



Dagsljuslampor i nuläget inte aktuellt men vi har fått förslag på företag att kontakta för andra
dagsljuslampsalternativ men detta har vi inte hunnit kolla upp ännu.



Gällande trösklar och saknad därav har vi haft en genomgång samt håller nu på att åtgärda
problemet i aktuella rum.



Academic Notice. System för detta nu på plats för att föräldrar ska få reda på att denna har
åtgärdats av eleven. Ms Pettersson organisatör.



Ms Johansson Tapper kontaktad angående nätverk för vårdnadshavare med barn som har
dyslexi. Ska fundera ut en plan för hur detta kan organiseras och i så fall vilken roll Ms JT samt
skolan kan ha.



Skolan kontaktad av Linköpings Universitet/Statens Väg- och Transportforskningsinstitut för en
undersökning kring föräldrars tankar och handlande vid transport av elever till skolan. Meningen
är att vi ska få reda på hur skolan och föräldrarna kan hitta bättre lösningar. Handlar mest om
attityder – inte om att genomföra nya regler eller sätta upp skyltar. Attitydförändring det
viktigaste. Ett antal skolor i Gävle och Örebro är utvalda och 6B blev klassen där detta kommer
att genomföras på vår skola. Allt administreras av undersökarna – inte av skolan. Hemskick i
pappersform till föräldrar.



Enligt Skolverkets timplan har vi den tid som eleverna ska ha. Schematekniskt skulle det vara
mycket svårt att lägga in fura lektioner till i idrottshallen samt att det ska fungera för de som
reser hit. Skoldagen skulle bli längre för vissa klasser.



Mr Rapp vidtalad för att skicka ut inbjudan till föräldrar inför PTA-möten.



Busshållplatsen. Vi har ingen information om detta i nuläget.



Järnvägsövergången, ingen ny information.



30 km i timmen på Hagmarksgatan? Ny byggnation med trottoarer för säkrare väg. Detta måste
dras i långbänk säger kommunen till Mr Rapp.



Datanätet. Konstant samtal med huvudkontor och 24 Solutions angående detta.



6 Rapport från LAN och Rihanna konsert.

Fritidsledare, Mats Åkerstedt:
- LANet: 109 besökare var det varav 24 tjejer. Detta är nytt rekord.
Det var lite problem med maten eftersom det inte är helt enkelt att få tag på en restaurant som kan
tillhandahålla mat för över 100 personer på samma gång. Problemet löstes dock genom att eleverna
fixade detta själva i mindre grupper.
- Rihanna konserten: Tyvärr så blev konserten inställd. Biljettpriset kommer att betalas tillbaka, men
dock så förloras utläggen för transporten. Det kommer ett nytt erbjudande för dom 45 tjejer som var
med på detta och det blir en konsert i Mars i Stockholm.

- Nya spel önskas till fiket. Mr Åkerstedt återkommer med önskelista.
- En innebandy turnering planeras i vår.
- Nästa LAN kan eventuellt komma att genomföras på Engelska skolan i Sundsvall.
6.

Bytardagen den 19/11

Bytardagen kommer upp under vecka 46. Temat är Höst/Vinter.
Öppet för alla elever, föräldrar och lärare på Engelska skolan.
Mer info på Schoolsoft.
7.

Webbansvarig har ordet

Lars-Eric Gustafson meddelade att han ändrat utseendet på hemsidan. Detta var uppskattat av
deltagarna. Om man upptäcker något som saknas eller är felaktigt, så kontakta Lars-Eric.
8.

Rapporteringspunkter

- Busskortsfrågan Info har gått ut om vad som gäller i ärendet. Lars-Eric skall kolla mer med förre
ordföranden om vad som är sagt mer i detalj. Info på nästa möte.
9.

Övriga frågor

- Matrådet: Anita efterlyser någon mer att vara med i matrådet från PTA. Maria Konradsson anmälde sig
som stand in för Anita och Leila Sandmon visade också intresse av att vara med och kommer att delta då
det funkar.
- Idrott bara 1 gång per vecka: Tyvärr så är idrottslokalen fullbokad och det finns inte plats för fler
lektioner i dagsläget.
- Salamiförsäljning: Lars Jacobsson informerade om Salamiförsäljning som ett möjligt tillskott till
klaskassorna. Kontakta Lars om du vill ha mer info.
- Mrs Olsson (idrottlärare) efterlyser sponsorer till Skol IF. Sponsorer kommer att få sin logga på ärmar på
T-shirts och huvtröjor.
PTA har varit vidtalade förut gällande detta. Styrelsen kollar upp vad som sagts i frågan tidigare.
10. Actions till nästa möte

- Kolla upp med Mr Rapp hur mailbelastningen är från föräldrar etc.
11. Mötets avslutande

Ordförande Lars-Eric Gustafson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat och hälsar
välkommen till nästa möte som är den 8:e December 2011, klockan 18-20 i skolans bibliotek.

Vid protokollet:
/Stefan Wahlberg, mötessekreterare samt vice ordförande

Protokoll från PTA:s möte 2011-12-08 kl 18-20 i skolans bibliotek
Närvarande: Lars-Eric Gustafson (ordförande +6A & 8A), Julia Wodecka (elevrådsordförande), Johan
Rapp (rektor), Marit Bergman (Head of Year 9), Christer Einarsson (7A), LenaMarie Hagman (8B), Helga
Stensgaard (Counselor), Hans Gjesing (9D), Stefan Wahlberg (8D), Gunnel Westberg (8B), Anita
Markström (6A)
1.

Mötets öppnande samt presentation av närvarande

Ordförande Lars-Eric Gustafson förklarar mötet öppnat och hälsar speciellt elevrådets ordförande Julia
Wodecka välkommen.
2.

Godkännande av dagordningen med tillägg av övriga frågor

Dagordningen godkänns med tillägg av en övrig fråga från Christer Einarsson.
3.

Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötes protokoll godkänns.
4.

Kassarapport

Kassabehållningen är 19000 kr. Antal medlemmar är 99 st och antalet elever som innefattas är 111 st.
Medlemsavgift för läsåret 2011/2012 på 100:- kronor/ familj kan betalas in på PTA:s bankgiro 5765-1630,
ange namn och klass på elev som går på skolan, förälders namn och gärna en mailadress till förälder så
att information kan gå ut direkt från styrelsen.
5.

Rektorn har ordet

Det fungerande inte bra i elevrådet förra året. Med Julia som elevrådsordförande har det blivit
skärpning. De håller sig till punkterna och det är bra ordning.
Skolrepresentanter har avsagt sig att delta i matrådet. Nya föräldrarepresentanter har valts in. Både
elever och föräldrar är nöjda med maten men de fokuserar på olika frågor kring maten. Matrådsmöte
måndag 14.00.
Skolledningen ska träffa vVd Jörgen Stenqvist den 28 februari för att diskutera expansion. Ansökan ska
lämnas in för att få starta verksamhet för 4-5:or till 2013 och för 1-3:or något senare. Har lokal på gång
för 4-5:or. Det blir i så fall 1 rektor och 2 biträdande rektorer. IESÖ vill ha garanti från kommunen för att
underlätta hanteringen hos Skolverket. Inställningen till IESÖ bra hos Örebro kommun: ingen segregering
och bra studieresultat.
Minskade intäkter från skolpengen vilket kompenseras av överskott på fastigheter.
Stor framgång med den fria frukosten.
Det är planeringsmässigt komplicerat att utöka idrotten då hallen redan är hårt uppbokad.
Muntligt löfte om busshållplats och järnvägsövergång från kommunen.
Problem med trådlöst nätverk via 24 Solution.
Youtube-kanal ska starta där man kan lägga ut lektioner.
Khan-academy med matematikföreläsningar ger ytterligare en förklaringsmodell för att komplettera
matematikundervisningen.
Räknestugor på gång där 3:e års-elever från Rudbecksskolan ska ha läxhjälp i matematik men även andra
ämnesområden.

Pisa-undersökningen bedömer 15-åringars färdigheter inom olika områden och studiemiljön i skolan och
hemma inom OECD-området. Mr Carrey är ansvarig från IESÖ.
Det finns 45 Macbooks att boka.
6.

Rapport från bytardagen

Bra idé som har kommit för att stanna. Ett test denna gång som kommer att ge bra utfall på sikt. De som
kom gjorde fynd.
7.

Busskortsfrågan

Samtliga länets kommuner har fått en fråga hur de ställer sig till det orättvisa regelverket kring busskort.
Några har ännu inte svarat. Det finns inget krav (men heller inget hinder) att busskortsbidrag skall utgå
till högstadieelever som valt annan skola än anvisad skola utanför den egna kommunen.
8.

Pendlarkortet

Pendlarkortet som gäller enbart buss ska avskaffas. Nu måste alla skaffa Pendlarkortplus som även gäller
för tåg. Det kommer att kosta 150 kr mer i månaden för dem som hade pendlarkort tidigare.
Det borde finnas ett ungdomskort också. Lars-Eric hör med Länstrafiken.
9.

Mötets avslutande

Nästa PTA-möte är torsdagen den 19 januari. Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet:
Lars-Eric Gustafson, mötessekreterare samt ordförande

Protokoll från PTA:s möte 2012-01-19 kl 18-20 i skolans bibliotek
Närvarande: Lars-Eric Gustafson (ordförande +6A & 8A), Johan Rapp (rektor), Christer Einarsson (7A),
LenaMarie Hagman (8B), Stefan Wahlberg (vice ordförande+8D), Anita Markström (6A), Tomas
Markström (6D), Samuel Åhl (7A & 9A)
1.

Mötets öppnande samt presentation av närvarande

Ordförande Lars-Eric Gustafson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
2.

Godkännande av dagordningen med tillägg av övriga frågor

Två av de övriga frågorna flyttas till punkt 5. Dagordningen godkänns med dessa förändringar.
3.

Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötes protokoll godkänns.

4.

Kassarapport

Kassabehållningen är 18200 kr. Antal familjer som är medlemmar är 101 st och antalet elever i dessa
familjer är 115 st. Medlemsavgift för läsåret 2011/2012 på 100:- kronor/ familj kan betalas in på PTA:s
bankgiro 5765-1630. Ange namn och klass på elev som går på skolan, förälders namn och gärna en
mailadress till någon eller båda föräldrarna.
5.

Rektorn har ordet

Rektorn svarar på frågor som kommit in via mail från medlemmar:
Skolskjutsar
Enligt en artikel i NA, så är anmälningstiden förlängd när det gäller att ansöka till annan skola än
anvisningsskolan. Det har framkommit att kommunen eventuellt ska stå för skolskjuts för barn på landet
som går på annan skola än anvisningsskolan. Gäller detta även elever som har valt IESÖ och kommer från
landet i Örebro kommun?
Rektorn svarar att detta känner han inte till och han kommer att ta detta vidare till ansvariga för att se
om detta bara gäller de kommunala skolorna eller om även friskolor räknas in.
Busshållplatsfrågan i anslutning till skolan.
Rektorns svar på detta är att skolan fortsätter att driva på detta ärende och att man blivit lovad att den
gamla busshållplatsen skall öppnas igen, men att det inte finns något datum satt.
Hastighetsbegränsning Hagmarksgatan.
Vi har fått information från Bo Fredriksson Örebro kommun att frågan om 30 km/h på Hagmarksgatan
skall gå att lösa, enligt rektorn. Ordföranden undrar om detta verkligen stämmer då ett svar från
förvaltningen säger en annan sak.
Vi beslutar att samla in namnunderskrifter på det kommande föräldramötet den 31/1.
Stefan fixar listor som Mr Rapp skriver ut till mötet.
Angående dagljuslampor.
Frågan om dagsljuslampor har drivits på IESÖ under ett par års tid och dagsljuslampor monterades i
biblioteket för några år sedan. Frågan har nu aktualiserats av en förälder.

Uppfattningarna om ljusets reella effekt går isär och forskningen kan inte bevisa att det har påtagligt
positiva effekter även om många upplever att det är så. De flesta elever gillar inte dagsljuslampor och
rektorn vill nu få fört till protokollet att detta projekt kan läggas ner. Ingen på mötet invänder mot att
detta projekt läggs ner.
Angående längre ämnespass.
En förälder undrar om lärandet gynnas av längre pass med ett projekt eller ämne för att slippa flera
uppstarter.
Uppdelningen av lektionerna är till för att eleverna inte skall missa väldigt mycket lektionstid för ett
enskilt ämne p g a ledighet, sjukdom eller annan aktivitet. Statistik visar att vissa ämnen skulle falla bort i
stor utsträckning om man lade lektioner i längre pass.
Angående ordning.
En förälder lyfter frågan om ordningen har försämrats även om den fortfarande är god.
Mr Rapp är väldigt nöjd med den ordning som gäller, men säger samtidigt att det måste vara en ständigt
pågående process att arbeta med denna fråga.
För mycket mailväxling?
På förra PTA-mötet kom det upp en fråga om mejlväxling med skolan från föräldrar: Funkar det bra? Får
ledningen för många frågor, undringar och klagomål som borde riktas till mentorerna direkt?
Det är inget stort problem. Det kommer en hel del, men inget som direkt stör.
Rektorns egna punkter:
Kanada
Mr Rapp har varit på rekryteringsturné i Kanada tillsammans med 2 kollegor. Resultatet var väldigt bra
och 45 st kandidater intervjuades för eventuella tjänster. Planen är att erbjuda 2 personer tjänster på
IESÖ.
LGR11/PDF matris.
Rektorn meddelar att det kommer att läggas upp en matris på schoolsoft när det gäller
betygsbedömning och vilken nivå respektive elev har uppnått. Information kommer att gå ut till alla
föräldrar om detta. PTA tycker det ser lovande ut och att man på ett enkelt sätt kan följa utvecklingen.
Conventum.
På aktivitetsdagen mot våld förekom bråk och misshandel från elever från annan skola som drabbade
personal på Conventum. Rektorn berömmer sina egna elever som uppförde sig väl. Inga elever från IESÖ
var på något sätt inblandade i det som hände.
Skolåret 2012/2013.
Information om ledigheter och lov är på väg ut.
Expansion av IESÖ
Att skolan skall expandera är i princip klart och bli en F-9-skola. Det man tittar på nu är 4 olika lokaler och
frågan är inte riktigt färdighanterad ännu. Steg 1 av expansionen är etablering av klass 4 och 5.
SMS funktion.

Efter sportlovet så kommer Schoolsoft att uppdateras med en SMS-funktion. Detta innebär att alla
föräldrar kommer att få ett SMS om den egna eleven är frånvarande från skolan. SMS:et kommer att
skickas iväg så fort som mentorn skriver in frånvaron i schoolsoft. Detta förutsätter naturligtvis att alla
har uppdaterat personlig info på schoolsoft.
6.

Rapportpunkt

Pendlarkortet har avskaffats och ingår nu i Pendlarkort Plus. Ordföranden kontaktar Länstrafiken i frågan
om införande av ett Ungdomskort.
7.

Övriga frågor

Musikundervisning och varför inte i klass 6?
Det förekommer inte musikundervisning i klass 6 beroende på det totala antalet timmar som lagen säger
att eleverna skall ha. På grund av detta har skolan valt att lägga musikundervisningen i klass 7-9.
8.

Mötets avslutande

Nästa PTA-möte är torsdagen den 16 februari. Påminnelse att det är föräldramöte den 31 januari.
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet:
Stefan Wahlberg, mötessekreterare och vice ordförande

Protokoll från PTA:s möte 2012-02-16 kl 18-20 i skolans bibliotek
Närvarande: Lars-Eric Gustafson (ordförande +6A & 8A), Christer Einarsson (7A), LenaMarie Hagman
(8B), Stefan Wahlberg (vice ordförande+8D), Dane Söderkvist (Head of year 6), Birgitta Åkerlund (8B),
Åsa-Kajsa Zetterman (6B & 9C), Nils Rutqvist (Bitr rektor), Hans Gjesing (9D), Leila Sandmon (6D), Robert
Westberg (8B)
1. Mötets öppnande.

Ordförande Lars-Eric Gustafson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkänns.
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll godkänns.
4. Kassarapport
Kassabehållningen är 17700 kr. Antal familjer som är medlemmar är 101 st och antalet elever i dessa
familjer är 115 st. Medlemsavgift för läsåret 2011/2012 på 100:- kronor/ familj kan betalas in på PTA:s
bankgiro 5765-1630. Ange namn och klass på elev som går på skolan, förälders namn och gärna en
mailadress till någon eller båda föräldrarna.
5. Rektorn har ordet
Biträdande Rektor, Nils Rutqvist avger sin rapport:
Skolskjutsar: Reglerna är oförändrade så att fri skolskjuts endast gäller till anvisningsskola för barn på
landet och det är kommunen som reglerar detta. Vi försöker från vår sida föra fram åsikter när vi har
möjlighet.
Friluftsdagen: Gick i stort utan komplikationer med tanke på att 470 personer var ute i backar av olika
slag och på is. Ett par elever gjorde sig illa. 61 elever sjukanmäldes vilket är ca 150 % fler än en vanlig
skoldag.
Klädsel: Många genomskinliga kläder just nu och shorts som slutar alldeles för högt etc. Tar det med
elever och föräldrar.
Angående skolutvidgning inget nytt.
Martin Bengtsson föreläsning: 7 mars 18.30-20 i Matsalen för föräldrar. Drömmen om att bli
fotbollsproffs.
SMS-funktionen startar efter lovet och detta är en start- och prövotid för oss så vi ber om tålamod för de
fel som kommer att ske.
Nattinnebandy fredag 27 april – PTA kan ni tänka er att hjälpa till då? Grill, sidoaktiviteter? Kanske kan de
ge poäng till egna klassen?
LAN: Helgen när påsklovet börjar? 30/3-1/4? Inarbetat och detta gör Mr Åkerstedt gärna. Behöver
vuxenhjälp från PTA med bl a matbeställning.
Stylistlinjen – plusgymnasiet: Vill vara med i år igen om vi vill. Pris 100:-per tjej och 50:- per kille.
Håruppsättningar, sminkning, naglar samt samtal om klädtips, inte för oklädd, nakna ryggar etc.

Prisskillnaden beror på att det går åt mindre material per kille. Träff ett par veckor innan och får kontakt
med den som ska göra detta på baldagen.
6. Rapportpunkt
Pendlarkort: Informationen från kommunen är att det finns idag inga planer på att införa något
ungdomskort.
Namninsamling gällande 30 begränsning på Hagmarksgatan: Namninsamlingen som gjordes på
föräldramötet gav hundratals namn. Dessa är vidarebefodrade till kommunen och PTA har fått ett nytt
diarienummer i ärendet.
Vi får se om detta hjälper något?
PTA kommer också att kontakta NTF, dom kanske gan ge tips på hur vi skall agera i ärendet.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns på mötet.
8. Mötets avslutande
Nästa PTA-möte är torsdagen den 15:e Mars.
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet:
Stefan Wahlberg, mötessekreterare och vice ordförande

Protokoll från PTA:s möte 2012-03-15 kl 18-20 i skolans bibliotek
Närvarande: Lars-Eric Gustafson (ordförande +6A & 8A), Christer Einarsson (7A),
Stefan Wahlberg (vice ordförande+8D), Åsa-Kajsa Zetterman (6B & 9C), Hans Gjesing (9D), Robert
Westberg (8B) , Dan Erlandsson (6B), Susanne Polander (8D), Tomas Markström (6D), Lars Jacobsson
(9D), Mats Åkerstedt (fritidsledare), Johan Rapp (Rektor), Samuel Åhl (6A & 9A), Anita Markström (6A)
1. Mötets öppnande.
Ordförande Lars-Eric Gustafson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkänns.
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll godkänns.
4. Kassarapport
Kassabehållningen är 17300 kr. Medlemsavgift för läsåret 2011/2012 på 100:- kronor/ familj kan betalas
in på PTA:s bankgiro 5765-1630. Ange namn och klass på elev som går på skolan, förälders namn och
gärna en mailadress till någon eller båda föräldrarna.
5. Rektorn har ordet
Rektor, Johan Rapp avger sin rapport:
HPV vaccination: HPV vaccinationen pågår som bäst och det är ett högt deltagande på vaccinationen
samt ett stort intresse från föräldrarna.
Expansion av skolan: Inget är bestämt ännu. Många olika alternativ kollas på. Ansökan har gått igenom
gällande klass 4 och 5. IESÖ har ett bra renommé hos kommunen, så sammarbetet fungerar väldigt bra.
Omdömen inför utvecklingssamtalen: Arbetet pågår för fullt, men det är en hel del jobb, då den nya
matrisen är ny för alla lärare. Det är även en del sjukskrivningar i lärarkåren, så en liten varning föreligger
om att det kan bli en del strul. Rektorn ber oss ha överseende med detta.
Allmänt: Generellt så är ordningen och stämmningen bra på skolan, men ett par punkter skall tas tag i:
- Det har börjat dyka upp en del klotter på skolan. Rektorn misstänker att det lagts lite förmycket jobb på
lagar etc. Detta kommer att tas upp.
- Assembly är numer styrt av HOY (head of year) och tack vare det så kanske inriktningen på assembly
ändrats litet. Rektorn kommer att vara med på en del assembly framöver och styra upp verksamheten
igen.
Lärarstudenter: IESÖ kommer att få 2 st lärarstudenter från USA på besök i 1 vecka. Rektorn har frågat
föräldrarna om hjälp med boende och uppehälle, och han har fått en hel del svar, så det kommer att fixa
sig.
Fritidsledare Mats Åkerstedt:
Frukost: Frukosten slår nya rekord. Fler och fler elever passar på att njuta av den goda frukosten i en lugn
och musig miljö.

Tjejfotboll: Tjejerna har varit med och spelat Skol-DM och knep en hedrande 2:a plats. Bra jobbat.
6. LAN
LANet kommer att avhållas den 30/3-1/4. (Helgen innan påsklovet börjar)
PTA behöver ställa upp med lite hjälp under vissa tider.
Lars-Eric och Mats stämmer av mer vilket schema som gäller. PTA föräldrar som kan och vill ställa upp
hör av sig till Lars-Eric eller någon annan i styrelsen.
7. Nattinnebandy
Mats Åkerstedt informerade om planeringen av en eventuell nattinnebandyturnering.
Planen är att den kommer att hållas den 27/4 (fredag kväll till lördag morgon).
Det kommer att bli mer än bara innebandy. En del tävlingar runt om evenemanget, som typ:
Dragkamp
King
Hejaramsor
Krypto
Problemlösning
Raket
Kunskapstävling
Mm
PTA skulle behöva ställa upp med ca 10 personer till detta evenemang.
Lars-Eric och Mats stämmer av detta.
Observera att det inte är taget ett beslut ännu om att detta blir av.
8. Hur kan vi göra så att vi blir fler delatagare på PTA mötena?
Diskussionen mynnar ut i att det som kan göras redan görs. Tydliga inbjudningar och påminnelser.
Lars-Eric startar en Facebook grupp, som kanske kan hjälpa till att hålla fokus på mötena eventuellt.
9. Valberedning inför årsmötet:
Ordföranden får klartecken av Christer Einarsson och Åsa-Kajsa Zetterman att de är beredda att ingå i
valberedningen inför årsmötet i höst. Styrelsen gör det formella valet.
10. Rapportpunkter
- Policy om bidrag till elever: PTA kan vid behov och ömmande fall bidra med ekonomiskt hjälp till elever
som kanske inte har råd med diverse aktiviteter.
- Trafikfrågan: PTA har fått ett svar fråntekniska nämden, som kanske inte direkt är upplyftande. Mailet
är inklippt som bilaga i detta protokoll.
- Fråga från PTAIESK: Vi har fått en fråga från PTA föreningen i Eskilstuna om hur vi jobbar med frågor
gällande skolgården? I vår förening har detta inte varit några frågor utan det mesta av detta jobb har
drivits av skolan självt.

11. Övriga frågor:
Shorts: En fråga kom upp gällande regler om shorts och benlängden på dessa? Rektorns svar på detta är
att det skall finnas ”ben” på shortsen. Rektorn kommer att ta upp denna fråga på assembly.
Nästa PTA-möte är torsdagen den 12:e April.
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet:
Stefan Wahlberg, mötessekreterare och vice ordförande

Bilaga:
Från: tekniska.namnden@orebro.se [mailto:tekniska.namnden@orebro.se]
Skickat: den 17 februari 2012 16:00
Till: lars-eric@integer.se
Ämne: Klagomål/synpunkt till Örebro kommun - ärendenummer Tn 433/2012
Hej!
Vi förstår att grundtanken med ert upprop om 30 km/h på Hagmarksgatan utanför
skolan har en grund i att göra trafikmiljön säkrare för eleverna.
Men, det framgår inte av skrivelsen varför den miljön behöver säkras då
eleverna inte ska vistas där. Om eleverna ändå vistas där ser vi två
anledningar till detta:
1) Eleverna besöker närliggande livsmedelsbutik och går raka vägen dit, dvs
rakt över gatan
2) Elevernas föräldrar använder Hagmarksgatan som plats för hämtning och
lämning av sina barn
Skolan har ett utmärkt läge vad gäller kommunikationsvägar för samtliga
trafikanter. En huvudled går utanför med närliggande busshållplatser och
gång- och cykelvägar ligger bokstavligen "inpå knuten" med anslutningar åt
samtliga vädersträck, varav två dessutom är ljusreglerade. Detta innebär att
eleverna har goda möjligheter att ta sig dit de vill utan att behöva korsa en
gata på olämplig plats och utsätta både sig själva och andra för fara.
T.ex. så ligger närmaste ljusreglerade övergång inom 50 m från skolans område.
Eleverna är dessutom i en sådan ålder att skolan och framför allt föräldrarna
utgör en viktig del i barnens utvecklande av "trafikvett". Här finns det hjälp
för skolan att få från Tekniska förvaltningens Teknik och miljöpedagoger.
Vad gäller hämtning och lämning av eleverna har skolan möjligheter för detta
på baksidan/inne på gården. Hämtning och lämning ska av trafiksäkerhetsskäl
INTE ske på Hagmarksgatan och detta är föräldrarnas ansvar och skyldighet att
följa.
I kommunens arbete med trafiksäkerhet och hastigheter tas, förutom
trafiksäkerhet, även aspekter som t.ex. stadsmiljö och framkomlighet med och,
som i det här fallet, en tanke om hastighetssänkning kan då innebära att ett
större grepp behöver tas för att den nya hastigheten ska accepteras.
Hagmarksgatan är idag en väl trafikerad gata som går genom ett industriområde
och har en karaktär som säger 50 km/h eller högre. Men, i området mellan
Almbyplan och Engelska skolan finns planer som i framtiden kan innebära att
karaktären på Hagmarksgatan förändras. Det kan då vara aktuellt att på nytt se
över frågan om sänkt hastighet på sträckan.
Har du vidare frågor är du välkommen att kontakta Örebro kommuns kundtjänst
via telefon 019-21 10 00 eller e-post 211000@orebro.se. Ange då ditt
ärendenummer, som är Tn 433/2012.
Hälsningar
Westerberg, Eva-Li & Lange, Stefan

Tekniska förvaltningen

Protokoll från PTA:s möte 2012-04-12 kl 18-20 i skolans bibliotek
Närvarande: Lars-Eric Gustafson (ordförande +6A & 8A), Christer Einarsson (7A),

Stefan Wahlberg (vice ordförande+8D), Åsa-Kajsa Zetterman (6B & 9C), Hans Gjesing (9D), Robert
Westberg (8B) , Susanne Polander (8D), Lars Jacobsson (9D), Samuel Åhl (6A & 9A), Anita Markström
(6A), Julia Wodecka (elevrådets ordförande), Ann-Sofie Finsberg (lärare), Agneta Jacobsson (9D), Nils
Rutqvist (Biträdande rektor), Birgitta Åkerlund 8B, Lena Marie Hagman (8B), Leila Sandmon (6C)
1. Mötets öppnande.

Ordförande Lars-Eric Gustafson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
2. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkänns.
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötes protokoll godkänns.
4. Kassarapport

Kassabehållningen är 17300 kr. Medlemsavgift för läsåret 2011/2012 på 100:- kronor/ familj kan betalas
in på PTA:s bankgiro 5765-1630. Ange namn och klass på elev som går på skolan, förälders namn och
gärna en mailadress till någon eller båda föräldrarna.
5. Rektorn har ordet
Biträdande Rektor, Nils Rutqvist avger sin rapport:



Matriser:



I dags läget är dom bara på svenska, här väntar man på en översättning.



Denna termin är bara som inkörning inför framtiden.



Bedömningen som är gjord till utvecklingssamtalen kommer att tas upp för disskusion.



Det kommer att bli mindre linjära prov framöver.



Skolutbyggnad etc. Inget är bestämt ännu men vi fortsätter att hitta öppningar för en expansion.
Mr Fyles var på besök idag och vi diskuterade återigen vikten av detta.



Planering inför nästa läsår: Tjänstefördelning (Members of Year Teams, Members of
Departments, Mentorship, Heads of Years och Heads of Departments, Skol IF).



Förändringar kommer att ske; alla kommer inte att blir inte nöjda till 100 % men skolledningen
måste se från ett ovanperspektiv så att besluten gynnar så många, främst elever, som möjligt i
verksamheten.



Punkter från Mr Åkerstedt genom Ms Finsberg

-

Tack för bra stöd på LAN:et, kan bara genomföra dem med hjälp av PTA. Det bästa LAN:et
hittills kvalitetsmässigt.

-

I framtiden kommer vi inte att tillåta energidrycker. Detta i beslut med skolledning och med
konsultation med skolsköterska.

-

Nattinnebandy 27 april…



Mr Åkerstedt har ej hunnit planera detta. För mycket tid har gått åt till att ”hålla ordning” i
kafeterian och hålla koll på eleverna där. Frågan kom från elevrådet. De förstod om Mr Åkerstedt
inte hunnit och att situationen i kafeterian kommer i första hand.



Mr Åkerstedt vill att 6 vuxna finns på plats hela tiden mellan 19-07 som kan hjälpa till med
diverse tävlingar men att bara vara vuxen där också. Detta i skift eller på något annat sätt, vill
gärna veta detta i början av nästa vecka. Personalen också tillfrågad. Annat alternativ är att
möjligtvis ta det i maj.
-



Tack än en gång för stödet med LAN:et. Önskar fortsatt gott samarbete.

En lärare har fått sluta p g a oprofessionellt beteende; iblandade parter nöjda med agerandet
från skolans sida. Har någon några vidare frågor går det bra att kontakta Mr Rapp.

Head of Year representant Ms Finsberg


Skolbalen: Förfrågan har inkommit gällande visst ekonomiskt stöd för 3 elever. Frågan tas av
PTAs styrelse.



Winter Sports Day: Idrotten ser gärna ett bidrag från PTA eftersom sjukfrånvaron var extremt
högt vid denna dag, och skolan har fått stå för väldigt höga kostnader. Frågan tas av PTAs
styrelse.

6. Rapport från ordföranden.

Gällande diskussionen angående trafiksituationen utanför skolan, så tog Anita Markström kontakt med
en journalist på tidningen Örebroar’n och det hr sen mynnat ut i en artikel som publicerades i Örebroar’n
som utkom den 11/4.
7. Övriga frågor:


Alla blivande 6:or kommer att få en inbjudan till en halvdags träff den 14/5, då de bl a kommer att få träffa
sina nya klasser.

Nästa PTA-möte är torsdagen den 10:e Maj.
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Stefan Wahlberg, mötessekreterare och vice ordförande

Protokoll från PTA:s möte 2012-05-10 kl 18-20 i skolans bibliotek
Närvarande: Lars-Eric Gustafson (ordförande +6A & 8A), Christer Einarsson (7A), Stefan Wahlberg (vice
ordförande+8D), Hans Gjesing (9D), Robert Westberg (8B), Lena Marie Hagman (8B), Pam Uzell (HOY 8),
Sofie Edholm (HOY 9), Mats Hammarlund (8A)
1. Mötets öppnande.
Ordförande Lars-Eric Gustafson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkänns.

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll godkänns.

4. Kassarapport

Kassabehållningen är 13100 kr. Medlemsavgift för läsåret 2011/2012 på 100:- kronor/ familj kan betalas
in på PTA:s bankgiro 5765-1630. Ange namn och klass på elev som går på skolan, förälders namn och
gärna en mailadress till någon eller båda föräldrarna.
5. Rektorn har ordet

Ms Edholm HOY9 hade följande info från Skolledningen:
Angående skolutbyggnaden/expansion så är det tyvärr inga nyheter och inga nya beslut är tagna.
Arbetet med planeringen av nästa läsår fortsätter i sammarbete med anställda och facken.
I ÖREFÖR (Örebro Förebyggande Råd) har polis och fältare tagit upp att det boffas på stan. Vad vi vet, så
är ingen elev från vår skola aktuell. Skolledningen har tagit upp detta med personalen- att ha ögon och
öron öppna. Vi vill inte tala högt om detta eftersom det skulle kunna skapa ett ökat intresse och boffning
är mycket farligt.
År 8 har 2 veckors PRAO, ett antal elever kommer ena veckan att jobba i skolan, framför allt elever som
har svårt att nå kunskapskraven/målen. Elever som mot skolans beslut åkt på semsetr får
vårdnadshavarna ta ansvar för i första hand.
Båda rektorerna läser nu rektorsprogrammet, vilket orsakar en del frånvaro från skolan men vi hoppas
att alla har överseende med det-alla vill ju ha professionella rektorer.
Vi upplever att Science Fair gick bra. Dessa dagar blir till viss del röriga, men så måste det få vara om vi
skall kunna genomföra detta. Vi är glada att några föräldrar och andra hjälpte till med domarjobbet.
Måndag: Nya sexor på besök samt på Onsdag så åker År 9 till Stockholm vilket ingår i ämnena SO och
Svenska..
6. Rapport från ordföranden

Science Fair:
Lars-Eric och Stefan pratade lite kort om hur det hade funkat med att vara domare på Science Fair. Bägge
tyckte det var kul och dom var väldigt imponerade över elevernas jobb och kunnande.

Avslutningsbalen:
Mrs Edholm meddelade att 1 elev behöver ekonomiskt stöd för att kunna vara med på balen. Detta
gäller för inköp av kläder. En önskan framlades om ett ekonomiskt stöd på 500 :-, vilket beviljades av
PTA.
Valberedningen:
Valberedningen fick information om att deras jobb skall påbörjas efter sommaren.
7. Övriga frågor

Likabehandlingsplanen:
Mr Rutqvist vill att dom som har synpunkter på planen hör av sig till honom. Detta för att skolan skall
kunna stänga en del punkter, som i sin tur medför att andra punkter kan börja jobbas med.
Matrådet:
Matrådet är numer nedlagt och frågorna tas numer av elevrådet.
Busshållsplatsen:
Lars-Eric har mailat till kommunen i frågan. Har dock fortfarande inte fått något svar, efter 5 veckors
väntan.
Trafiksäkerheten:
Frågan gällande trafiksäkerheten runt skolan ligger för närvarande lite på is.
8. Mötets avslutande
Nästa PTA-möte kommer att vara i slutet av augusti. Inbjudan kommer efter skolstarten.
Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet:
Stefan Wahlberg, mötessekreterare och vice ordförande

Protokoll från PTA:s möte 2012-08-30 kl 18-20 i skolans bibliotek
Närvarande: Närvarande: Lars-Eric Gustafson (ordförande +7A &98A), Christer Einarsson (8A), Stefan
Wahlberg (vice ordförande+6C & 9D), Robert Westberg (9C), Sofie Edholm (Mentor &a), Mia Andersson
(6D), Ahmad Mir (8C), Ronny Hörman (6C), Kjell Axtelius (6A), Gustaf Roman (6B), Carina Järvelä (8C),
Anita Markström (7A), Birgitta Åkerlund (6D & 9B), Christer Balkenstig (6C), Åsa-Kajsa Zetterman (7B),
Olov Swedin (7C), Johan Rapp (Rektor), Shery Berger (6A)
1. Mötets öppnande.
Ordförande Lars-Eric Gustafson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna varefter var och en fick möjlighet att
presentera sig.

2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkänns.

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll godkänns.

4. Kassarapport

Kassabehållningen är 11 906 kr. Den låga nivån beror på att lärarlunchen precis är avklarad samt att det
inte kommit in så många nya medlemsavgifter ännu.
Medlemsavgift för läsåret 2011/2012 på 100:- kronor/ familj kan betalas in på PTA:s bankgiro 5765-1630.
Ange namn och klass på elev som går på skolan, förälders namn och gärna en mailadress till någon eller
båda föräldrarna.
5. Rektorn har ordet

- Just nu genomförs en genomlysning av skolans värdegrunder. Jobbet utförs med hjälp av ett externt
företag. Detta har fallit positivt ut både från skolledningen och personalen.
- Policy gällande rökning diskuterades och skolans policy är: Rökning är ej tillåtet på skolans område
varken för elever eller personal. Om skolan upptäcker att elever röker, så kontaktas föräldrarna.
Rektorn ser rökningen som ett litet problem på skolan.
- Busshållsplatsen. Skolan har i princip lagt detta problem på hyllan, då kommunen inte bryr sig om
problemet. Rektorn uppmanar alla föräldrar att ringa varje dag till kommunen och vara oroliga över sina
barn. Numret är 211000 och sen skall man prata med trafik sektionen.
- Hastighetsbegränsningen utanför skolan. Inget nytt har hänt sen sist. Namninsamlingen är inlämnad.
- Engelska skolan var väldigt bra renommé inom kommunen.
- Utbyggnad. Detta ligger fortfarande i planen. En del förslag finns, men i dagsläget så är inget fast
beslutat.
- Mrs Bergström har varit på skolan på besök samt genomgång av den årliga Q-rapporten.
Sammanfattningsvis så kan man säga att på plussidan är att både elever och personal tycker bättre om
skolan; Lärarna har blivit bättre, resultaten i dom nationella proven i matte, engelska och svenska har
förbättrats. Det som måste jobbas med är: NO generellt sett; Nationella proven i 6:an samt att det finns

en liten klick elever som känner sig otrygga i skolan.
Meritvärdet har också ökat till 233. Kommunen medelsnitt ligger på ca 200.
6. Rapport från lärarlunchen.
Lärarlunchen var en trevlig tillställning. Lärare och skolledningen var väldigt nöjda och tyckte maten var
jättegod. Tyvärr så var det lite glest med PTA folk.
7. Välkommen till skolan disco.
Fredagen den 14:e September kommer discot att hållas. Tiden är 18.00-21.30.
När det gäller musik, så skall mr Åkerstedt kontaktas, han har koll på några elever i nian som säkerligen
kan fixa detta.
En grupp utsågs och består av följande personer:
Lars-Eric Gustafson (sammanhållande)
Stefan Wahlberg
Shery Berger
Åsa-Kajsa Zetterman
Anita Markström
Birgitta Åkerlund
Mia Andersson
8. Inför årsmötet
Årsmötet kommer att hållas den 20:e September kl 18.00 i skolans bibliotek.
Valberedningen kommer att få ytterligare info från ordförnaden om vad som behöver förberedas.
9. Övriga frågor.
En fråga togs upp gällande en fotbollsturnering för tjejer i klass 3-6. Skolan kommer att kolla upp detta
och se över möjligheten för tjejerna i klass 6 att delta.
10. Mötets avslutande.
Lars-Eric tackade alla deltagare och förklarade mötet för avslutat.

Vid pennan Stefan Wahlberg

