Minnesanteckningar PTA:s möte 2014-02-26 kl 18-20 i
Engelska skolans bibliotek
Närvarande:
Närvarande: Anita Markström 8A, Mr Rapp 6B , Mr Rutqvist, Birgitta Åkerlund 7D, Mathilda
Markström 8C och 6?, Björn Holm 6C, Susanne Arnell 6B och 4A, Åsa-Kajsa Zetterman 8B, Leila
Sandmon 8C, Annelie Eriksson 5A, Lars-Eric Gustafson 8A

Mötets öppnande
Ordförande hälsar oss välkomna.
Anmälan av övriga frågor
Vilken vägledning får eleverna på skolan inför gymnasievalen?

Internationella Engelska skolan Eskilstuna medverkade i ett inslag i P1 morgon:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5794496 .
Rektorn har ordet













SYV, finns på skolan – Mrs Kohl. Hon arbetar med prao, gymnasieinformation, information
inför gymnasiedagarna, gymnasiemässor och ordnar även med de interna PRAO dagarna på
skolan för åk 7. Under åk 8. Lär sig eleverna skiva ett CV och ett personligt brev.
49 elever och 5 vuxna var till Romme under lovet.
Internationella Engelska skolan Eskilstuna medverkade i ett inslag i ekot i P1.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5794496
Mattekvällen som var mycket uppskattad! Många kom för att lyssna. Skolan arbetar med
matematik bl.a. genom att en ny mattelärare är anställd för Klara-färdiga-gruppen (en grupp
för de elever som riskerar att inte få betyg i matte i åk9). Innan jul var det sju elever som inte
var godkända. Av dessa har nu två klarat matten. Medvetet arbete kring matte och det även i
de lägre årskurserna.
Den 29 mars kommer det att vara en infodag och i matsalen och vi har då möjlighet att tala
med föräldrarna. Rektor har uppmanat föräldrar att ta kontakt med PTA vid detta tillfället.
Skolan kommer att dela åk 6 i fyra olika klasser och fylla upp resten av platserna med elever
som tidigare inte gått här. Detta har skapat oro men erfarenheter från Järfällaskolan som har
510 elever och delar dessa varje år(!) är positiva (både elever och lärare). Tanken är att få en
van grupp i varje klass vilket kommer gynna den pedagogiska planeringen och ”språkbadet”.
Klassindelningarna kommer vara klara innan sommarlovet. Mentorsdagar läggs in för att
eleverna ska lära känna varandra.
I juni, tar Mr Rutqvist farväl från oss och blir rektor på Järfällaskolan (Barkarby)!
Rekryteringsförfarandet har påbörjats.
Skolan har haft problem med telefonsystemet. En brandvägg har orsakat detta men detta ska
lösas under morgondagen.
Mr Åkerstedt planerar en LAN helg innan påsklovet – den 11 -13 april. Avgiften kommer att
kosta 150 kr. Överskottet går till att sponsra Romme resan.




80 anmälda till morgondagens föräldrakafé med psykolog Alf B Svensson ordnas av
specialpedagogen och en av skolsköterskorna.
Stora problem med avlämning av sina barn på skolan! Senaste veckan två farliga situationer.

Rapport från styrelsen


Ordförande berättar kort från det senaste styrelsemötet om det pågående arbetet med
infomaterial.
 Arbetsgruppen evenemang föreslår tillsammans med Mr Rapp en arbetsdag under våren
med avslutande föräldrapub!
Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 1 april.
Mötes avslutande
Ordförande tackar för ett trevlig möte.
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