Minnesanteckningar från PTA:s möte 2012-10-11 kl 18-20 i skolans
bibliotek
Närvarande:
Lars-Eric Gustafson ordförande 7A & 9A
Carina Järvelä Sekreterare 8C
Christer Einarsson 8A
Stefan Wahlberg vice ordförande 6C & 9D
Leila Sandmon 7C
Samuel Åhl 7A
Anita Markström 7A
Åsa-Kajsa Zetterman 7B
Olof Svedin 7C

Mia Andersson 6D
Gunnel Westberg 9B
Lena Marie Hagman 9B & 6A
Tomas Markström 7D
Sherry Berger 6A
Mr Åkerstedt Fritidsledare
Mr Sparrow Head of Year 9/English teacher
Mr Rutqvist Biträdande Rektor

1. Mötets öppnande
Ordförande Lars-Eric Gustafson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

2. Nya styrelsen
Årets nya styrelse presenterade sig.

3. Presentationsrunda
Vi gjorde en presentationsrunda runt bordet.

4. Anmälan av övriga frågor
Länkar till Blogg och dropbox?

5. Kassarapport

Kassabehållningen är 16 600 kr. Märker en viss vikande tendens till medlemskap. Nu är det 67 betalande
familjer. Medlemsavgifterna används till barnaktivivteter under året och speciellt stöd i samband med
avslutnigsbal.
6. Rektorn har ordet

Utbyggnad: Vi har nu fått tillstånd att bygga ut nuvarande byggnad för att kunna starta årskurserna 4
och 5. Vi har fått tillstånd att göra detta Ht 2013 vilket vi också kommer att göra. I nuläget vet vi inte hur
många klasser vi kommer att starta med men vi KOMMER att öppna för de årskurserna. Vi kommer att
arbeta fram en plan där olika parter kommer att få ha synpunkter på utvidgningen och återkommer när
vi vet mer om detta. Mr Rutqvist och Ms Pettersson kommer inledningsvis att åka till systerskolor, som
utökat på detta sätt tidigare, för att ta lärdom av dem gällande lyckade respektive mindre lyckade
lösningar. Efter det tar vi nästa steg i processen där vi involverar fler. Mr Rapp är naturligtvis den som är i
centrum, och ansvarig för detta, på vår skola.

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Nyanställda lärare. I år har vi fyra nyanställda lärare: Mr Anselmius (Idh), Mrs Iljans (Sv-Sva), Ms Lungu
(NO) och Ms Wassmer (Mu). Mrs Wesslén är numer speciallärare och Mrs Stensgaard kurator from nu
eftersom Mrs Envall slutar. Ny kurator på heltid kommer att anställas – processen i full gång.
För närvarande har vi en elevassistent, Mr Andersson, på heltid som främst finns i tre olika klasser men
som även kommer att ha andra mindre uppgifter.
Omhändertagande av nya lärare. HOD ska handleda de nya inom sitt department/institution med
ämnet och det som där hör till – betyg, utlåtanden, lektioner etc. Mr Rutqvist har coachningssamtal med
alla nyanställda det första året för att kunna hjälpa med allt från praktiska saker såsom ”classroom
management”, mentorsrollen till att höra hur de trivs socialt i Örebro. Olika lärare kräver olika mycket
coachning men vi är där för att hjälpa – inte stjälpa.
Open House 22 november, inbjudan i tidning kommer framöver. Administration och ledning står för hur
detta arrangeras.
SMS/frånvaro/närvaro – de flesta mycket nöjda men ibland sker misstag eller så finns en ”glitch” i
systemet som vi kontinuerligt ser över. Däremot sker färre saker nu än tidigare – t ex färre elever
befinner sig utanför skolområdet och fler elever kommer i tid till lektionerna. Som sagt ser vi över detta
och försöker finna nya lösningar.
2012-10-11 Tillgänglighet: Ms Pettersson hälsar att hon försöker vara så tillgänglig som möjligt. När hon
vandrar omkring i skolan för att hjälpa elever, på sin matrast och ev annan rast har hon telefonen med.
Ifall hon sitter i andra luren blir det svårt att svara eller ifall hon sitter i möte. Vår nyanställda ekonom
kommer att vara här mer i framtiden och kan då – för det mesta – hjälpa till med att svara. Vi kollar nu
över ett nytt telefonsystem som kanske kan hjälpa oss från detta system, att man kan ringa andra
nummer direkt t ex.
Vi har också ett flertal gånger tittat över ett klocksystem som är satellit eller centralstyrt men hittills har
vi inte haft råd att anskaffa dessa. Jag kommer att ta upp med vaktmästaren att gå en klockrunda en till
två gånger i veckan för att hålla bästa koll på uren tills vidare.
Måndag 15 oktober kommer Mrs Bergström och Mr Fyles för att träffa elevrådet på skolan.
Fredag 19 oktober ska personalen till IES Karlstad på konferens, eleverna har studiedag.
Idag gick Ms Pettersson ut med meddelande till alla föräldrar att fylla i enkäten inför
utvecklingssamtalet. Detta är viktigt för att kunna utföra ett bra samtal med alla parter.
Studiehjälp: På onsdagar har klasserna Study Hall med sina mentorer – detta efter önskan från
elevrådsrepresentanter förra året. Vi har haft läxhjälp under onsdagar 15-17 och hoppas på kunna starta
upp mer läxhjälp någon annan dag i veckan. Ma läxhjälp finns redan extra.
Skolans ägarinna, Mrs Bergström har fått nya kompanjoner/delägare, TS Associates. Detta företag äger
bl a delar av amerikanska universitet och har hand om lärares pensionsfonder. Mrs Bergström kommer
Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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även fortsättningsvis vara styrelsens ordförande och Mr Fyles VD. Mer att läsa om detta på IES website
sedan den 3 september.
Rapport från ÖreFör om drogläget. Boffning och droger man ”röker” är inne, alkohol ”mindre inne”.
7. Rapport från 6:ornas välkommen till skolan disco.
En familjeträff som började med tipspromenad/ korvgrillning och avslutades med Disco. Dålig
uppslutning på första delen. Deltagandet ökade till discot till ca 70 barn. Lite svagt deltagande anses det
ändå vara. Annars fungerade allt bra.
Förslag på ändringar till nästa år



att vi skall grilla parallellt med start av discot så att föräldrarna kan hänga kvar och
mingla.
Info om evenemanget spreds via Mrs Pettersson. Mr Rutqvist föreslår att vi skall även gå via
head of year 6, så eleverna får infon muntligen.

8. Rapport från styrelsen
Nu finns årets möteserier ute på PTAs hemsida. Det finns en aktuell diskussion hur PTA skall definera en
medlem, funderingen har uppstått iom stadgeändringer som genomförs.
Om fler betalar in medlemsavgiften så får vi mer kassa till barnen att göra saker för. Mötena kan man gå
på oavsett om man är medlem eller inte, så det är inte tvång att bli medlem. Vid extra medlemsmötet då
det skall beslutas om de nya stadgarna behöver vi ha koll på vilka som är medlemmar eftersom det krävs
vid omröstningen. Nästa möte är den 8 november kl 18.oo i biblioteket.
9. Övriga frågor
Länkar till Blogg och dropbox.
En förälder upplever att det är svårt att hitta till läxorna nuförtiden, lärarna har fria händer och använder
sig av varierande lösningar för att ha kontakt med eleverna. Droppboxar på internet, bloggar osv.
Tidigare fanns allt i schoolsoft. Mr Rutqvist replikerade att detta hör till lärarnas flexibilitet och att de bör
få fortsatt att ha fria händer att kommunicera. Skall dock se hur man kan tydliggöra var man hittar
uppgifterna.
Har det varit några mer tillbud eller mobbning,?
Mr Rutkvist replikerade att Jag har jobbat i 4 år nu mina första 2 var oroliga och de sista två har det
lugnat ner sig. Kränkningsärender finns alltid och vi gör utredningar löpande. Mrs Sjökvist leder detta
jobbet och rapporterar till ledningen. De flesta fallen börjar på internet och kommer med till skolan.
Antibullyingteamet har bytt namn till Trygghetsteamet. Elevvårdsrepresentanterna valdes ursprungligen
demokratiskt i klasserna via lappar. Taktiken har ändrats och man tillfrågar de som skulle vara lämpliga
representanter istället. De som visar utåt att de är goda vänner eller är lämpliga.

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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10. Mötets avslutande
Lars-Eric tackade alla deltagare och förklarade mötet för avslutat. Och passade på att välkomna till
nästa möte den 8 november kl 18.oo i biblioteket.

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Minnesanteckningar från PTA:s möte 2012-11-08 kl 18.30-20 i skolans
bibliotek
Närvarande:
Anita Markström

Ann-Sofie Finnsberg

Birgitta Åkerlund

Mr Rapp

Carina Järvelä

Mr Åkerstedt

Christer Einarsson
Dan Erlandsson

Paul Holland

Gunnel Westberg

Pia Svensson

Lars-Eric Gustafson

Stefan Wahlberg

Leila Sandmon

Tom G ström

Mats Hammarlund

Veronica P Wanli

Novorous Wanli

Åsa-Kajsa Zetterman

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Anmälan av övriga frågor

Hemsidan och flexibelt sportlov anmäldes som övriga frågor.
Övrig fråga om flexibelt sportlov besvarades direkt av Mr Rapp. Där finns svårigheter.
3. Ekonomisk rapport
18500:- på kontot. Vi har 83 inbetalda medlemsavgifter jmf med förra årets 88.
Vi har 104 registrerade medlemmar som motsvarar 96 elever av 480 elever. Brytpunkten för nya
medlemmar detta året nov. Ekonomin har krympt något, så vi ska ha fokus på fler medlemmar för att
klara budgetbalansen.
4. Rektorn har ordet


Öppet hus torsdagen den 22 november 18-20. Här finns utrymme för PTA representation.



Under julhelgen kommer vi börja bygga 4 nya klassrum, man höjer taket och skall vara klart i aug.
Exakt hur nästa år skall se ut med klasser osv är ännu inte beslutat. Vi jobbar med olika ideér.
Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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När vi börjar bygga om så blir det en del förändringar: lastkaj stängs, skalskyddet ändras. Det
finns även andra tankar om nya lokaler med det är bara på idéstadiet.


Det är nu beslutat att vi kommer starta från åk 4 under 2013. Det finns flera systerskolor som
redan har en sådan organisation.



Mrs Jansson ny ekonom som kommer ifrån kommunen. Mr Andersson som elevassistent.



Sms frånvaro har minskat sena ankomster. Alla är nöjda utom i några få fall.
Några föräldrar anser att man åtminstone borde vänta några minuter.
Skolan har hänvisat till PTA om man vill driva frågan. Förslag om uppföljnings-SMS att de är
närvarande. Mr Rapp hänvisade till Schoolsoft sen vidare till Mrs Pettersson.



Tillgängligheten: Vi håller på och handla upp 10 linor in. Nytt telefonsystem håller på att
upphandlas.



Klockor: Ett nytt klocksystem kostar pengar. En central klocka + klockor. 100kkr+ arbete.
Funderar kring mobiler och applikationerna såsom klockor vilket kräver nya regler. Förslag:
digitala klockor, de drar sig inte.



Kattmodellen: Med den här modellen kan man få nästan vemsomhelst att läsa i normal takt
även dyslektiker. Mr Rapp vill utbilda pedagoger här så vi kan lära ut det på plats. I dagläget
kostar en utbildning 6900:- per barn + logi. Man vinner tid om vi kan köra igång direkt istället för
att gå omvägen via utredning och logoped.



NO har börjat med läxhjälp, NO är utökad med en person till. För åk 9 så finns det matteklubb på
torsdagar. Allmän läshjälp på onsdag eftermiddagar, två fd elever. Miss Moses kommer hoppa in
som vikarie eftersom Mr Thomson går på pappaledighet.



Mr Bennet är pappaledig fram till jul och ersätts av Mr Jephson.



Till Karlstad på regionmöte 19 oktober. Alla lärare som har samma ämnen har möjlighet att
nätverka. En nystartad skola som behövde hjälp igång. Mycket lyckad dag.



Främst bland åk 6 bland killarna finns det en grej man gör som kallas Chicken. Snälla tala med
barnen hemma.



Mr Åkerstedt var i Karlstad på seniorclub och juniorclub (fritidsgrupper). Fick med sig en massa
uppslag till nästa år. Lärarna kom ner och jobbade med fritidsbarnen.



Matsalen sågs över i veckan inför nästa år. Vaktmästaren/Mr Rapp tror att man kan klämma in
minst 100 platser till.



Kärleksakuten är ett samarbete med Örebro universitet som man har på livskunskapen.
Bra om lektionsplaneringen för livskunskapen blir synlig så föräldrarna kan återkoppla och följa
upp dialogen hemma.

5. Rapport från LANa för Ghana.
Lana för Ghana det bästa Lanet någonsin. Ungarna hade riktigt kul, bara små frågor.

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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109 barn, lika många från varje åk varav 29 tjejer. 6993 :- tjänades in. Föräldradeltagande genom PTAföräldrar. Maten skötte ungarna själva. Förbättringar till nästa år är att åk6 behöver en egen sovsal. Till
våren kommer Västerås & Karlstad att bjudas in. Tänk över valet av skräckfilm. Tack för ditt goda arbete
du gör för barnen, sa en förälder.
Om man är orolig för sitt barns dataspelande, kontakta Mr Åkerstedt han har tips och idéer hur man kan
bemöta det för att få balans.

6. Rapport från styrelsen
Inget styrelsemöte sedan förra mötet. Ordföranden påminner om medlemsavgiften.

7. Träffa NTF nästa möte!
Nästa möte får vi besök från NTF, passa på och samla på er frågor om trafiksituationen.
Bl.a. argument för att sänka farten på Norrköpingsvägen.
En förälder sa: kolla med Länstrafiken hur långt det får vara mellan hållplatserna. Det är kommunen som
beslutar om hållplatserna meddelade ordföranden.
Pendlarkort Ungdom kommer införas från årsskiftet.
Ta upp ”Chicken” med NTF.

8. Övriga frågor
Hemsidan
Det är svårt att hitta Schoolsoft via mobilen.
Schoolsoft sidorna ser olika ut för vårdnadshavare och för elever. Mycket gamla aktiviteter ligger kvar.
Det beror på att man inte har lagt in något slutdatum.
Ipods/Telefonfrågan strålningsfrågan. Mr Rapp replikerar - mätningar har gjorts och det är så lågt att det
inte skall påverka.
En framtidsplan är att köpa in Ipads till åk 7. Men Mr Rapp vill veta hur utrustningen skall användas och
det skall inte vara till frustration. WiFin skall kunna ha kapacitet. Vi är inte bundna av kommunala beslut
utan kan vänta in tills tiden är mogen. Ännu finns inget beslut om när. Utskriftkostnad per elev är 395:exklusive papperskonstnaden. Just nu är det dyrare att köpa virtuella böcker, ex 100:- per år för en
virtuell när en pappersbok kanske kostar 200:- och räcker 3-4 år.
9. Mötets avslutande
Tackade för mötet, nästa möte är den 6 december.
Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Minnesanteckningar från PTA:s möte 2012-12-06 kl 18.00-20.00 på
Engelska skolan
Närvarande:
Maria Konradsson, Christer Einarsson, Mats Åkerstedt, Zlatan Jaranovic, Samuel Åhl, Stefan Wahlberg
10. Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
11. Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor.
12. Ekonomisk rapport
19 600:- på bankkontot. Vi har 95 inbetalda medlemsavgifter.
Vi har 123 registrerade medlemmar som motsvarar 107 av 480 elever.
13. Rektorn har ordet


Möte innan jul angående utbyggnaden.



Mr Rutqvist och Ms Pettersson har besökt Linköping.



Besök i Karlstad på deras Jr Club (fritids).



80-90% av anmälda kränkningar är SMS-kränkningar.



Mr Rutqvist har deltagit i Öreför-utbildning av skolledare i alkohol- och drogfrågor.



IESÖ har en mycket stor matsal i relation till antalet elever.



Ms Pettersson ny kurator.



Stor succé med Öppet hus.



Tomtepartyt inställt.



På gång att bjuda in Västerås och Karlstad till nästa LAN.



Mr Åkerstedt håller på att titta på en kollektion av skolkläder. De han sett har inte varit av bra
kvalitet och inte snygga.



LANA för Ghana drivs av 2 gymnasietjejer.



Närmare jul blir skoleleverna ofta oroliga och i många fall kan dett relateras till problem hemma
som de måste leva med under jullovet. BRIS blir nedringda då.

14. Rapport från styrelsen
Inget möte med NTF då de gått i konkurs här i Örebro.
15. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för mötet. Nästa möte är den 17 januari.
Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Anteckningar PTA:s möte 2013-02-07 kl 18-20
i skolans Bibliotek
Närvarande:
Lars-Eric Gustafson ordförande 7A & 9A
Carina Järvelä Sekreterare 8C
Christer Einarsson 8A
Stefan Wahlberg vice ordförande 6C & 9D
Carmel Walla 9B
Leila Sandmon 7C
Mats Hammarlund 9A

Peter Sparrow HOY & lärare
Nils Rutqvist biträdande rektor
Mats Åkerstedt fritidsledare
Maria Konradsson 8
Anita Markström 7A
Tommy Hagman 6A & 9B
Åsa Kajsa Zetterman 7B

16. Mötets öppnande
Ordförande Lars-Eric Gustafson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

17. Anmälan av övriga frågor





Införandet av mini Ipads
Busshåll platsen
School soft varför är inte föräldrar och elevers sidor lika, tex matrisen.

18. Ekonomisk rapport

I kassan finns det 18 893 Kr. Medlems status är 97 betalande familjer med 125 registrerade medlemmar.
Informationen lades till handlingarna.
19.
Rektorn har ordet
Utbyggnaden fortskrider enligt plan. Pelarna kommer att vara permanenta.
Planeringen för nästa år fortgår med personalfrågor, Junior club (fritids). Skolan hoppas få anstånd från
skolverket med detta. Intagning av elever är på sluttampen nu, åk 4 och åk 5 är nu fullsatt och åk 6 är
inte färdigt än. En lördag i april kommer vi bjuda in alla 240 nya elever till skolan för att visa runt på
skolan och lära känna personalen.
ÖreFör Örebro förebyggande råd träffade Mr Rutkvist i veckan, just nu är det en boom med droger ända
ner till åk5, det är inte områdesbundet. Lyssna in era barn och kommunicera. Det är en fördel att vi har
en stängd skola då det blir tydligare med gäst flödet.
Diskussion om alkohol. Skolavslutingen är inte lika hög risk som Valborg och Lucia.
Under HT var ett bildprojekt, en tävling med tema Likabehandingsplanen. De tre vinnarna har fått
planscher upptryckta som sitter uppsatta i lokalerna. Vi kommer forsätta med tävlingen för att hålla
dialogen levande.

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Mr Åkerstedt informerade om sportlovsresan, den är fullsatt och kö finns. 48 elever åker, flest 7:or och
8:or lite färre 6:or och 9:or. En entimmes skidskola är inbokad för 10 pers. Vi som följer med är Carina
Järvelä tillsammans med Mr Svastigi, Mr Rapp, Mr Andersson och Miss Kohl (Mrs Kohls dotter).
Väldigt pressat med alla nationella prov både för elever och personal. För att underlätta försöker vi göra
individuella anpassningar i den mån det går.
Science fair judges needed 14 Feb 09:30-13:30. Plz contact Miss Pam Uzzel.
Financial issues, prom financial help for needy students. We have tried to tone the prom down this year.
Help us to hire Dermot Clemenger to teach them to dance until the prom. PTA will support the dance
teacher with 2000 kr and fund special needs too.
Införandet av mini Ipads, pedagogiska frågor.
IT gruppen; Mr Carey, Mr Axelsson och Mr Rapp har gått igenom införandet, det finns en plan och tanke
hur man skall använda hjälpmedlet.
School soft varför är inte föräldrar och elevers sidor lika, tex matrisen.
På föräldramötet visade man matrisen ur en elevssynvinkel. Synd att föräldrarna inte kan få samma vy på
föräldrarnas. Mr Rutkvist tog frågan med sig.
20. Busshållplatsfrågan

Ingen nytt.
Fakta: ca 50% av skolans elever åker buss till och från skolan. Man kommer till skolan mellan kl 08-09 och
åker ifrån skolan mellan 14-15:30. Flera incidenter har inträffat vid busshållplatserna där elever har
uppträtt sig såpass dåligt att bussarna väljer att inte stanna flera timmar framåt. PTA vill försöka verka
för att vi får fram en lösning som gangnar alla. Och vi föräldrar måste tala med våra barn om hur man
uppträder. På engelska skolan är många procent av eleverna beroende av bussen och PTA förväntar sig
en förbättring från eleverna.
21. Hemsidan

Omläggning pågår, så förnärvarande finns ingen sida, klart till helgen v0613.
22. Rapport från styrelsen
Vi sponsrar Romme v8 med 2000 kr och 2000 kr till en dansinstruktör.
Ömmande fall upp till 2000 kr, vi vill ha underlag innan lunch 2 maj så kan vi besluta om det på mötet.
PTA styrelsen har lagt upp en verksamhetsplan för året. Den blir annorlunda mot föregående år då
stadgeändringen faller in samtidigt som skolan utökar med två årskurser. Tex välkommen till skolan
discot blir mycket större, 120st nya åk 4-5 i år och totalt 240 nya elever åk 4-6.
23.
Övriga frågor
Se i texten ovan.

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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24. Mötets avslutande
Nästa PTA möte är torsdagen den 7 mars kl 18-20.
Väl mött! Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet.

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Minnesanteckningar PTA:s möte 2013-03-07 kl 18-20
i skolans Bibliotek

Närvarande:
Lars-Eric Gustafson, ordförande, 7A + 9A
Anita Markström, 7A
Leila Sandmon, 7C
Lotta Gustafsson, 6C
Christer Einarsson, 8A
Åsa-Kajsa Zetterman, 7D
Samuel Åhl, 7A
Tomas Ström, 6A
Carmel Walla, 9B
Johan Rapp, rektor och representant för skolledningen
Zlatan Jaronovic´, HoY och representant för lärarna

25. Mötets öppnande

Ordförande Lars-Eric Gustafson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
26. Anmälan av övriga frågor



Införandet av Ipad Mini

27. Ekonomisk rapport

På banken finns 18 500 kr. Vi har 97 betalande familjer och 125 registrerade medlemmar.
28. Rektorn har ordet

Det kommer att vara en informationsdag för åk 4-6 den 13 april kl. 9.15 – 10.15. PTA har möjlighet att
delta om vi önskar.
Resan till Romme var väldigt lyckad!
Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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All skolans personal arbetar aktivt med värdegrundsarbetet.
Utbyggnationen gör att den östra byggnaden kommer att stängas några dagar då bjälkar ska lyftas på
plats.
Det är många ansökningar till skolan. Det står 400 i kö till åk 6. Av dessa kommer 120 elever kommer att
antas av dessa.
Skolan ordnar läxhjälp måndag-torsdag. Onsdagar mellan 15.00 – 17.00 kan man få hjälp i det ämne man
behöver i sal 101. Övriga dagar är ämnesspecifika.
29. Busshållplatsfrågan

Ordförande har återigen haft kontakt med Bo Fredriksson, kollektivtrafikenheten på kommunen,
Länstrafikens Tony Lundberg samt en person från Länstrafiken som ringde upp med dolt nummer. Skolan
hade haft bussvärdar som sedan drogs in. Mr. Rapp inflikar att det från och med i höst kommer att
behövas hämta elever från bussen då skolan kommer att ha mycket yngre elever än tidigare. Även
fritidsverksamheten kommer att vara ny fr.o.m. i höst.
30. Hemsidan

Den fungerar nu återigen. Anledningen till att protokollet ligger i en PDF–fil är att det ska gå enklare att
skriva ut.
31. Rapport från styrelsen
Nästa styrelsemöte är 2 maj. Vi påminner att ömmande fall måste vara anmälda till styrelsen senast sista
april genom kurator.
32. Övriga frågor
Mr. Rapp gällande iPad mini:
Mr Axelsson har i uppdrag att stötta skolan med iPad mini.
Arbetet kommer att förändra undervisningen genom att eleven själv går igenom den inspelade lektionen
hemma på sin iPad mini. Lektionstiden utnyttjas sedan för vidare diskussioner utifrån den inspelade
lektionen (The flipped classroom).
Redovisning i ett ämne kan också göras hemma och skickas till läraren. Läraren kan sedan göra
kommentarer direkt i filmen.
Är ett redskap för det formativa lärandet.
Olika elever lär in på olika sätt. Jerker Porat är en lärare som lägger ut mycket av sin undervisning på
Youtube där man kan få saker förklarade för sig på ett annat sätt än vad kanske ens egen lärare gör vilket
ökar elevens chans till att förstå.
33. Mötets avslutande
Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Nästa PTA möte är torsdagen den 4 april kl 18-20.
Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet.

Noterat av Leila Sandmon

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Anteckningar PTA:s möte 2013-04-04 kl 18-20 i skolans
Bibliotek
Närvarande:
Lars-Eric Gustafson, ordförande, 7A & 9A
Carina Järvelä Sekreterare 8C
Lena Marie Hagman 6A 9B
Stefan Wahlberg vice ordförande 6C & 9D
Birgitta Åkerlund 6D 9B
Åsa-Kajsa Zetterman 7B
Christer Einarsson 8A

1. Mötets öppnande
Ordförande Lars-Eric Gustafson hälsar alla välkomna.
2. Anmälan av övriga frågor
Hur får vi folk att komma på PTA möten undrar Stefan?
3. Ekonomisk rapport
Ingen information till dagens möte.
4. Rektorn har ordet
Mr Rutqvist var sjuk. Och ingen ersättare fanns tillgänglig.
Ordförande påminner skolledningen om att ömmande fall skall vara inne senast sista april. Så besked kan
lämnas under nästa PTA möte.
5. Busshållplatsfrågan
Inget nytt.
6. Hemsidan
Finns det Wordpress kunnig som kan gå i lära inför nästa år. Anmäl intresse hos styrelsen.
7. Övriga frågor
Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Hur får vi folk att komma på PTA möten? Har alla klasser PTA ombud? Det borde finnas 32 st. Mål: Att få
fler deltagare på mötena och fler medlemmar. Få in de nya föräldrarna. Så att vi kan få ihop mer
ekonomi till roliga saker att göra för barnen. PTA är:
1. Aktivitets sponsor till barnaktiviteter, ”sponsored by PTA”
2. Dialogmotpart till skolledningen
3. Föräldraforum över alla klasser
Förslag om grafisk profilering av PTA för öka intresset. Lars-Eric tar fram grafisk design bl a utifrån temat
”Sponsored by PTA”. Ev omdesign av hemsidan. Teman: Vad PTA är. Vad PTA sponsrar. Vilka möjligheter
PTA ger.
Förväntningar på en klassrepresentant
Komma på PTA möten, ta med frågor från föräldramötena, ta möjligheten att få info från skolledningen.
PTA är inbjudna att vara med på välkomstmötet för de nya eleverna den 13 april.
Framtid Brainstorm
Se över mötesfrekvens, olika dagar kanske underlättar.
Kan styrelsen ta snabba beslut under/efter PTA mötena för att ge snabbt svar till skolledningen? Förslag:
kalla både till styrelsemöte & PTA möte samma datum så kan man skriva besluts protokoll vid behov.
Behöver det finnas en ekonomisk rapport i agendan?
Förslag: byt till en rapportpunkt på PTA mötena, där man kan behandla intressant som hänt sedan sist, t
ex genomförda ekonomiska aktiviteter.
Hur skall strategin vara inför nästa år med alla nya potentiella medlemmar? Fortsätt diskutera nästa
möte.
8. Mötets avslutande
Nästa PTA möte är torsdagen den 2 maj kl 18-20.
Ordföranden tackade för ett givande möte.

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Anteckningar PTA:s möte 2013-05-02 kl 18-20
i skolans Bibliotek
Närvarande:
Anita Markström, 7A
Carina Järvelä, 8C
Carmel Watsby, 9B
Lars-Eric Gustafson, ordförande, 7A och 9A
Leila Sandmon, 7C
Lena Marie Hagman, 6A och 9B
Maria Konradsson, 8C
Nils Rutqvist, Bitr rektor
Robert Westberg, 9B
Samuel Åhl, 7A
Sofie Edholm, HOY6

1.

Mötets öppnande
Ordförande Lars-Eric Gustafson hälsar alla välkomna.

2.

Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.

3.

Profilering av PTA
Hur skall vi göra för att få vår förening att blomstra? Den viktigaste profilfrågan är fortfarande
busshållplatsfrågan. En ny grafisk bild finns med i denna inbjudan. Bankgironr skall vara lätt
tillgängligt på hemsidan. Förslag är att göra mer med barnen vilket kommer att öppna ögonen för
föreningen. Feedback från mötet att man inte märker av PTA och att barnen inte märker av oss. Vi
Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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kan kanske göra aktiviteter då man i övrigt inte vill ha barnen på stan t ex på valborg.
Dagordningarna kan göras mer lockande med diskussion kring aktiviteter.

4.

Rektorn har ordet
Utbyggnaden fortskrider enligt planerna. Personal planerar för;


Lokaler i nybyggnad



Förändringar i befintliga lokaler



Skolgård som är anpassad för även yngre



Invigning samt 10 års jubileum (3-4 veckor efter terminstart).

Nya tjänster skall tillsättas och de lärarare som idag har deltid har förtur till heltid. 8 nya tjänster är
på väg in: skolsköterska, SV/SO, resurslärare, hemkunskap deltid, special/resurslärare,
matte/träslöjd är tillsatta. Två vakanser kvar: musiklärare och fritidspedagog.
Juniorclub blir första året. Ett ställe dit barnen kan komma före skolan och efter skolan har stängt
(7:00-17:30). Juniorclub kommer att vara öppet vissa stängningsdagar/lov dock inte jul och
sommarlov. De kommer inte ha någon specifik läroplan. Kommer innehålla aktiviteter och
studiehjälp. Verksamheten kommer utvärderas i slutet av året.

Två ömmande fall på väg in. Då ordförande har fått delegerat mandat att besluta om detta.
Nästa år önskar vi hjälp från skolan att fånga upp klassrepresentanterna förPTA.

5.

Hemsidan
Hemsidan har varit ur funktion p g a virusattack, hemsideoperatören stänger ner vid pågående
attack. Det andra är att vi skall sikta på att profilera upp hemsidan. Höstens arrangemang
välkomment till skolan diskot. Maria, Carina & Anita. Förslag att vid 10 års-jubileet ha någon slags
representation från PTA. Att finnas närvarande och ha ett bord med vad vi har bidragit med under
dessa 10 år.

6.

Rapport från styrelsen
Styrelsen rapporterar att vi har fått in två nya betalande medlemmar för 2013-2014.

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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7.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

8.

Mötets avslutande
Nästa PTA möte är torsdagen den 29 augusti kl 18-20. Ordföranden tackar för ett givande möte.

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Anteckningar PTA:s möte 2013-08-29 kl 18-20
i skolans Bibliotek
Närvarande:
Anita Markström, 7A
Carina Järvelä, 6B, 9C
Lars-Eric Gustafson, ordförande, 8A
Leila Sandmon, 8C
Lena Marie Hagman, 7A och 8B
Maria Konradsson, 9C
Johan Rapp, rektor
Christer Einarsson, 9A
Stefan Wahlberg, 7C
Johan Anselmius, Mentor, HOY 9
Marian Abeysekera, 6C
Anneli Eriksson, 5A
Ana Maria Bertilsson, 6A

1. Mötets öppnande
Ordförande Lars-Eric Gustafson hälsar alla välkomna. Presentation runt bordet.
Kort presentation av PTA: PTA stöder olika aktiveter ihop med skolan. Kanal mellan ledning och föräldrar.
2. Anmälan av övriga frågor
Övriga frågor samlades in alla var riktade till rektorn och besvarades under Rektorn har ordet.
3. Välkommen-till-skolan-discot
Anita eftersökte frivilliga att hjälpa till på discot. Mr Rapp kommer och låser upp och låser. Vi behöver
tillgång till caféet, städutrustning samt skålar från köket.

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
22(31)

4. Rektorn har ordet
a. Bygget
Det är i det närmaste klart, färdig byggt, inspekterat och godkänt. Miljöverket kommer på
inspektion i september eftersom man har lagt om verksamheten. De kontrollerar diverse
dokumentation och att lokalerna är ändamålsenliga.
b. Miljön i Träslöjden 001 och Mattesalarna som vetter mot söder.
Ventilationen har krånglat, man har startat nattventilationen vid fem och det har inte hunnit
vädra ur ordentligt. Nu tidigarelägger vi detta till kl 3 och man har köpt in rullgardiner till
solfönstren. Vidare kommer man försöka justera in ventilationen.
I klassrummet 001 låter rums agregatet väldigt mycket. Det är felanmält till fastighets ägaren.
c. Mellanmålsreglerna.
Åk 6-9 Frukt får man jättegärna ta med för att äta på rasten i cafeterian eller utomhus.
åk 4-5 får äta i juniorschool eller på skolgården.
Representant från 6A vill att Mr Rapp tar upp i elevrådet huruvida om man kan få möjlighet att
äta frukt under första minuterna i klassrummet.
d. Praktik i nian
Platserna kommer ifrån kommunen som delar ut en lista till skolorna. Engelska skolan betalar för
denna den är gratis till de komunala skolorna. Det är väldigt kort varsel på hanteringen. Platserna
räcker till alla.
e. Skol IF
Exsisterar inte just nu och ligger på is, pga årskurs expansionen.
Man försöker kartlägga evenmang för att kunna hänga med. Önskemål om badminton från några
elever.
f.

Svenska som andra språk ”SVA”
Schemalagt för åk 7-9. Nu kartlägger vi behovet för de yngre eleverna. SVA är en chans att få mer
riktad utbildning för elever som inte har svenska som modersmål. Rektorn erbjuder de elever
som behöver SVA. Mrs Campbell jobbar 100% med SVA utbildningen. Gruppen studerar enskilt
med en speciell plan, betyget värderas likadant som Svenska som första språk.

g. Vid sjukdom hur tar man igen skolarbetet?
Man vilar upp sig och blir frisk, svarar rektorn. Sen när man kommer tillbaka tar man igen det
antingen på extrahjälpen eller via omplanering. Ta kontakt med era barns mentor.
Ny VD Ralf Viber har varit på besök. Han återkopplade att han ansåg att mer engelska skulle pratas i
korridoren. Vad tycker ni undrar Mr Rapp?
Barnen som börjar på skolan kommer från 35 olika skolor och har väldigt varierande ämneskunskaper,
det kommer att kalibrera sig längs vägen. De barn som behöver extra stöd kan gå till stödundervisning
”Surgerys”.

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Detta året kommer vi generera mindre vinst eftersom vi utökar verksamheten, skolan investerar initialt.
Vinst marginalen kommer sänkas. Ny ägare TA Tucker Antony som äger 75% och ordinare ägarinna har
kvar sina 25%. Engelska skolan ligger på tredje plats för meritvärdet i kommunen. Engelska skolan har en
god ekonomisk ställning så vi behöver inte vara oroliga att bli en ny John Bauer.
Mr Rapp anser att vi har bra kvalitet på skolan men har ambitioner på att bli bäst.
Flipping the classroom. Mycket filmer ligger ute som mentorerna har gjort. De är till för att eleverna kan
självstudera genomgångarna. Man vänder på det hela, så de som behöver kan förstudera filmerna och
sen lättare komma in arbetet i skolan. Matte och SO ligger bäst till och tanken är att alla ämnen skall
lägga upp filmer.
Ipads inköpta till alla 7orna. Nu med stadigare skydd.
Kvalitetsrapporten har kommit ut, den baserar sig på enkäter som föräldrar, elever och personal fyllt i.
Önskemål om att få meddelande om närvaro på läxhjälp. Då kan man i samtal med mentorerna att
schemalägga läxhjälpen så får man ett normalt frånvaro-sms.
Vår största kostnad är personal och det fungerar toppen med de nyanställda.
Man har införskaffat 5 st korrekta klockor övriga är borttagna för bli av med problemet med olika
tidsvisningar.
PTA representanter är tacksam om feedback om vilka som blev valda i respektive klass.
5. Busshållplatsfrågan
Länstrafiken hälsar att man avvaktar beslutet om nya linjenätet i september.
6. Mötets avslutande
26 september, 24 oktober och årsmötet är i november. Ordföranden tackar för ett givande möte.

Minnesanteckningar skrivna av Carina Järvelä

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Anteckningar PTA:s möte 2013-09-26 kl 18-20
i skolans Bibliotek
Närvarande:
Lars-Eric Gustafson, ordförande, 8A
Stefan Wahlberg, vice ordförande, 7C
Anita Markström, ledamot, 8A
Johan Strömquist, 6D och 7D
Ana Maria Bertilsson, 6A
Sofie Edholm, HOY7
Sergio Pires Azevedo, 5A
Christer Einarsson, 9A
Nils Rutqvist, Biträdande rektor
Johanna Näslund, 4A
Lisa Dahlström, 6D
Birgitta Åkerlund, 7D och 6D
Lena Marie Hagman, 7A och 8B
Olga Pamirschi, 8D
Samuel Åhl, ledamot, 8A
Marian Abeysekera, 5B och 6C
Elisabeth Pettersson, admin
Maria Konradsson, 9C

1. Mötets öppnande
Ordförande Lars-Eric Gustafson hälsar alla välkomna. Presentation runt bordet.
Kort presentation av PTA: PTA stöder olika aktiveter ihop med skolan. Kanal mellan ledning och föräldrar.
Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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2. Anmälan av övriga frågor
Övriga frågor samlades in alla var riktade till rektorn och besvarades under Rektorn har ordet.
3. Förbättring av mottagandet av elever
Förslag från en förälder att inrätta faddersystem för fjärdeklassare. Sjuorna kan spela en roll här.
Förslag från Johanna Näslund om en aktivitet i samband med mentordagen för att öka
sammanhållningen. Förslag att ta fram en enkät till respektive klass att besvaras.
Ledningen tar med sig frågan till admin-gruppen, management-gruppen och HOY-gruppen.
4. Rektorn har ordet
a. Gamla träslöjdssalen
Möte med fastighetsägaren som ska fixa aggregatet.
b. Ömmande fall
Elever kommer med begäran om pengar till balen några dagar innan balen. PTA hade tidsfris
fram till 15 maj, men då hade ingen sagt något. Ordföranden ser till att nästa styrelse tar tag i
denna fråga så att det blir mer flexibelt.
c. Mellanmålsreglerna.
åk 4-5 får äta frukt i uppehållsrummet och ute.
d. Junior Club
Terminskostnad är 2 500 kr. Det går att dela upp så man betalar 500 kr i taget.
e. Skolmiljön
Starten på terminen den lugnaste hittills. Funkar bra i matsalen. Ljudnivån höjs med yngre elever,
men de är väldigt artiga.
Trygghetsteamet jobbar mot kränkningar. Begreppet mobbning har plockats bort. Färre kvarsittningar.
Mer samspelt personal. Jobbar med några ärenden enligt trygghetsplanen.
f.

Öreför
Enormt mycket droger i omlopp på stan. Väldigt liberalt bland ungdomar. Ungdomspolisen la ner
under sommaren. Fick börja om från början.

g. 10-års jubiléet
250 – 300 besökare.
h. Nybygget
Försenade leveranser av skåp. Byggnaden är inspekterad och godkänd av kommunala förvaltningar.
i.

Skolgården

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Träff med fastighetsägaren på måndag. Komplettera med Kingruta och annan lekutrustning på
skolgården.
j.

Elevhälsoteam

Tillgång till psykolog genom Cureon.
k. Elevcafeteria
l.

Inga chokladbollar, istället frukt, riskakor och russin.
Elever vill komma in på Junior School före skolstart och stanna en stund efter

Mr Rutqvist tar upp frågan med ledningen och mejlar svar till ordföranden.
m. Läxhjälp för femmor
Studiehjälp 1 gång per vecka.
n. LAN – första helgen på höstlovet
LAN 25-27 oktober. Mr Åkerstedt behöver hjälp av PTA lördag 11-18 och söndag 9-11.
Ordföranden går ut med förfrågan till föräldrar.
o. Vattenflaska i skåpet
Vissa elever behöver vätska kontinuerligt för att förebygga huvudvärk.
Vattenflaskan får användas på skolgården men inte inomhus. Inomhus ska vattenfontäner
användas. Om det finns speciella behov ska sjuksyster vidtalas. Skolan siktar på att hitta bra
lösningar för varje enskilt fall.
p. Hjälmfrågan
Hjälm ska användas av elever under 15 år enligt lagen. Rektorerna följer upp elever som inte
följer detta i anslutning till resa till och från skolan.
5. Busshållplatsfrågan
Erik Johansson som är ledamot i Länstrafikens styrelse är underrättad om frågan och lovade ta upp
frågan i styrelsen.
En reporter har kontaktat ordföranden och ville förhöra sig om hur det ligger till. Han skulle eventuellt
kontakta Länstrafiken. Ingen återkoppling. Oklart just nu om frågan överhuvudtaget är prioriterad hos
Länstrafiken.
6. Välkommen-till-skolan-discot
Inleddes med tipspromenad. Positiva kommentarer från elever. Ca 160 elever var där. Föräldrar hade
eget mingelrum.
7. Kommande möten
Nästa möte torsdagen den 24 oktober. 14 november är det årsmöte. Skolledningen har inga synpunkter
på att vi håller möte en gång per månad.
8. Mötets avslutande
Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Ordföranden tackar för ett givande möte.

Minnesanteckningar skrivna av Lars-Eric Gustafson

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Minnesanteckningar PTA:s möte 2013-10-24 kl 18-20
i skolans Bibliotek
Närvarande:
Anita Markström, 8A
Carina Järvelä, 6B, 9C
Lars-Eric Gustafson, ordförande, 8A
Leila Sandmon, 8C
Samuel Åhl, 8A
Maria Konradsson, 9C
Christer Einarsson, 9A
Stefan Wahlberg, 7C
Olov Swedin, 8C
Anneli Eriksson, 5A
Joakim Holmberg, 6A
Ann-Sofie Finsberg, mentor
Matt Carey, mentor
Geoffrey Tuttle, 4A
Johan Strömquist, 6D, 7D
Birgitta Åkerlund, 7D

1. Mötets öppnande
Ordförande Lars-Eric Gustafson hälsar alla välkomna. Presentation runt bordet.
2. Anmälan av övriga frågor
Övriga frågor samlades in alla var riktade till rektorn och besvarades under Rektorn har ordet.
3. Välkommen-till-skolan-discot

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Anita eftersökte frivilliga att hjälpa till på discot. Mr Rapp kommer och låser upp och låser. Vi behöver
tillgång till caféet, städutrustning samt skålar från köket.
4. Rektorn har ordet
Mr Carey reports
New students, 240 pc. How to mentor them all? To monitor satisfaction of the students a survey will be
sent out. Om man ser på utvecklingssamtalen så verkar alla var nöjda.
School yard, a lot is going on with the property owner.
UN day today, the students wrote a wish on balloons and released to the air. See Facebook for pictures.
Information flow; Facebook is used a lot to publish reports of activities, Schoolsoft is used for academics.
Next year queue for school is seven classes, the school can take on two classes. This is how popular the
school is.
Google apps merge has resulted in masses of email; To handle this FAQ pages to decrease email flow.
Weekly letters are going to be introduced again.
Development talks
The school is trying to get the students to be more active. We try to get the students to think for
themselves. As this has been a feedback from the gymnasiums that the ability has been trained from the
school.
SO för niorna
2 klasser nior har ostabil situation i inlärningen pga läraromsättning.
Fläkten i 8c hemklassrum, bullrig miljö
Ingen ny info.
Klockor
Eleverna upplever att det är en brist av klockor på skolan. Det leder till förseningar och stress i bla
provsituationen.
Vad för regler gäller för skolsyster besök?
Öppen mottagning finns, maila syster innan för att göra upp om ärendet.
Olyckor dokumenteras med en olyckfallsrapport.
Avtentning av engelskan för niorna

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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Inte så lätt att realisera pga antalet elever och att mottagande skolor inte kanske kan hantera
planeringen av schemat.
Busskort
Kommunen väljer om man skall sponsra korten och i Örebro är det nej.
Tips är autogiro för påfyllning av busskort, se lanstrafiken.se.
Informationsflödet
Svårt när man får småbitar av information dagligen säger en förälder från 4an.
Improvments are going to be made a weekly letter is going to be launched.
Vad är skillnad på junior school - junior club?
Junior school är själva skolan Åk4-5 och junior club är fritids.
5. Belysning i skolans lokaler
Jerker Svensson, en förälder, undrar vilken typ av lysrör som används i skolan? Mr Rapp har bollen, Olof
Svedin kan rådgiva i ämnet då han jobbar med belysning.
6. Busshållplatsen
Busshållpatsen kom upp igen! Mr Carey skall kolla om skolan har gjort en riskanalys, hur många elever
pendlar? Joakim Holmberg är infomottagare på PTA.
7. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för ett givande möte och påminner om årsmötet den 14 november.

Minnesanteckningar skrivna av Carina Järvelä

Vid anteckningarna Mrs Järvelä
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