
 

 

Minnesanteckningar PTA:s möte 2013-12-03 kl 18-20 
i Engelska skolans bibliotek 

 

Närvarande: 

Lars-Eric Gustafson ordförande 8A, Johan Strömquist kassör 6D+7D Lotta Ollander sekreterare, 
6B, Leila Sandmon styrelsemedlem 8C, Joakim Holmberg styrelsemedlem 6A+7D, Åsa-Kajsa 
Zetterman 8B, Lena Marie Hagman 7A, Mats Åkestedt fritidsledare, Christer Einarsson 9A, Anneli 
Eriksson 5A, Johan Rapp rektor 6B, Tom Ström 7A.  

 

 Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Eric Gustafson hälsar alla välkomna. 

 Presentation runt bordet. 

Gick en runda runt bordet och presenterade kort vilka som var närvarande. 

 Anmälan av övriga frågor 

• Asfalthål 

• Saknas trösklar i ett av klassrummen nära matsalen, vilket påverkar akustiken 
 negativt. 

• Skyddsronder och säkerhetsrutin 

• Alla frågor lämnades över till rektorn. 
 

 Mr Åkestedt har ordet 

Skolan arrangerar en skidresa på sportlovet med samma upplägg som förra året. Tänk främst till 
de som inte har råd att åka med sina föräldrar. Skolan har fått elevpris fast det inte är 
skolaktivitet, vilket blir en lägre kostnad för de elever som åker. Skidresan kommer att kosta 13 
100 bussresa + mat. 45 barn kan få åka. Resan kommer att vara på sportlovets första dagar, 
måndag och tisdag. Lanaktiveten förväntas att dra in ca 10 000.- vilket kommer att bekosta en del 
av skidresan. 

 Rektorn har ordet 

• Asfalten som är borttagen med höga kanter vid gymnastikhallen lovade Mr Rapp att 
det skulle åtgärdas. 

• Problematiken med klassrummet som saknade tröskel skulle även det åtgärdas. 

• För skyddsronder på skolan finns det ett system som säger till när det ska vara 
skyddsronder. Vilket även är ett krav från kommunen att så sker. Hyresvärden hjälper till 
med en del av skyddsronderna. Nyligen var det en elrond, vilket visade 60 punkter om 
behövdes åtgärdas. Punkterna idag är åtgärdade. Lilian Jansson är ansvarig för bla 
inventarier för vilka kemikalier som finns på skolan. Önskvärt vore vara att elever vill vara 
med på dessa skyddsrond, men det finns inte tillräckligt intresse eller tid hos eleverna. 



 

 

• En fråga om busshållsplatsen närmast skolan kom upp. Joakim från styrelsen bad Mr 
Rapp och hjälp med riskanalys med mera. Ett samarbete mellan dessa två kommer att 
inledas. 

• Höstens öppethus var fullsatt. Det bakades bland annat bullar av några elever i 9.an i 
hemkunskapssalen, vilket var mycket uppskattat. Kommande år står det ca 3600 barn i kö till 
skolan. Vilket Mr Rapp tycker är ett angenämt problem. Till hösten startar skolan två klasser 
i 4:an och två klasser i 6:an. 

• Under hösten har det varit liten rörlighet bland elever, med andra ord är det  inte många 
elever som bytt skola. Har de bytt så beror det på andra faktorer än missnöje, utan mer som 
flytt till annan ort. 

• Det är liten omsättning på personal på skolan. Ca en till två personer byter arbetsplats 
under ett år. 

• Idag gäller att alla lärare måste vara legitimerade för att kunna sätta betyg. Ser bra ut för 
i skolan i dagsläget. 

• Värdegrundsarbete med personal fortsätter i skolan. Det som har är aktuellt just nu är att 
ledningsgruppen behöver göra sina roller mer tydliga. Detta arbete är igång satt. Rektorn 
berättade att han går en ledarskapsutbildning för att kunna utveckla sin ledarskapsförmåga. 
Mycket av detta arbete syns inte utåt men som på sikt kommer att märkas positivt inom 
skolan. 

• Mr Carey har fått ökat ansvar mot en mer chefposition vars huvuduppgift är att coacha 
de andra lärarna till att utvecklas positivt. 

• De äldre eleverna får jobba en del med självskattning inför utvecklingssamtalet.  Skolan 
arbetar med att lägga fokus på vägen till provet och inte bara provet. Eleverna har börjat 
arbetar mer i projektform med täta uppföljningar av berörda lärare. 

• Byggnaden får nytt tak om förhoppningsvis svalare inomhusklimat under de varmare 
årstiderna. Ny ventilation håller på att installeras det är inte bara flödet som görs om, utan 
även nya rör dras om där behovet finns. 

• Skolan har upplevt en försämring av städningen och idagsläget håller man på med 
upphandling av detta. 

• Det har kommit en fråga från förälder på skolan, om det finns möjlighet att plocka bort 
lättdrycken på lunchen samt mindre fet mat samt att byta smörgåssmöret till en lättare 
variant än vad som i dags serveras. Vi föräldrar som var på dagens möte tycker att det är bra 
som det är idag. Då alla elever har olika behov och idag kan man själv välja om man vill ha 
”smalare” mat eller vanlig husmanskost. Lättdrycken tycker vi kan locka barn till att få i sig 
tillräckligt med vätska. Det är bättre i så fall att lära barnen att inte dricka läsk, energidryck, 
äta onyttigt utanför skolan. Då lättdrycken som serveras inte innehåller nämnvärt mycket 
socker. 

• Läsplattor som 8:orna har fått har inte samma kvalitet på skalet som andra läsplattor 
skolan köpt in. Vilket gör att skolan ska troligen köpa in nya skal. Rent ordningsmässigt och 
inlärningsmässigt fungerar det väldigt bra med läsplattor/ipad. 



 

 

•  Diskussion om man kan ändra informationsflödet i schoolsoft kom upp. Detta för att 
föräldrar bara ska kunna se det som berör ens egna barn och inte andra barn i andra 
årskurser. Detta är inte möjligt pga hur programmet är uppbyggt. 

• Idag har Internationella engelska skolan 21 grundskolor och ett gymnasium här i Sverige 
och en skola i England.   

• O´helga natt kommer barn från vår skola att vara med på arrangemanget. De kommer att 
läsa upp olika texter på sina hemspråk. Kommunens adventskalender på stor torget har 
skolan sponsrat luckan nr 14.   

 Rapport från styrelsen 

• Detta verksamhetsår kommer PTA att förutom sedvanliga arbete även fokusera sig på 
informationsflödet ut till familjerna. Nå ut till fler familjer och även försöka få in fler familjer 
som medlemmar till PTA. 

• Tydligare uppdelning med ansvarsområden inom styrelsen, genom arbetsgrupper. 
Arbetsgrupper kommer att vara: Trafik & säkerhetsgruppen, inre miljö, 
evenemangsgruppen, LAN-arrangemanget och information. 

 Mötestider 

Diskussion om mötestiderna om att det i framtiden kommer att skifta dag. Måndag, tisdag, 
onsdag eller torsdag. Med förhoppning att fler kan komma på mötena. 

 Mötes avslutande 

Ordförande tackade för ett trevlig möte. 

 

Minnesanteckningar skrivna av Lotta Ollander 


