
 
 

Minnesanteckningar PTA:s möte 2014-05-07 kl 18-20 i 
Engelska skolans bibliotek  
 
Närvarande:  

Närvarande: 

Lena Marie Hagman 7A 

Åsa-Kajsa Zetterman 8B 

Zlatan Jaranovic lärare, Head ofh Year åk 8 

Anneli Eriksson 5A 

Katarina Emlind 6B 

Christer Einarsson 9A 

Nils Rutqvist biträdande rektor 

Linda Svenman lärare, Head of Year åk 6 

Anita Markström 8A 

Johan Strömquist 6D, 7D 

Leila Sandmon 8C 

  
Mötets öppnande  

Kassören Johan Strömquist hälsar oss välkomna.  

Rektorn har ordet  

Allt inför arbetsdagen är ordnat! 

Det är mycket arbete med de nationella proven. 

Vikarier för lärare som är på språkresorna och andra resor. 

Den nya biträdande rektorn är utsedd. Personalen meddelas om det nästa vecka. Personen kommer 
att följa Mr. Rutqvist några dagar. 

Det är väldigt mycket droger i stan. Mrs Pettersson lägger ut något om att föräldrar ska vara 
vaksamma även om det är väldigt lite här på skolan. 

Ömmande fall. Skolan vill att det ska vara möjligt att få ”ansöka” om ömmande fall till balen in till 
sista dagen. Det är ofta dessa elever tackar nej de sista dagarna innan eftersom man hoppas på att 
det ska lösa sig. 

Mr. Rutqvist tackar för sig och tackar PTA för god vilja och ett gott samarbete.  Johan tackar för PTA:s 
räkning det arbete Mr. Rutqvist lagt ner. 

Frånvarorapportering från skolan till hemmen kommer att göras på mail i stället för SMS för att 
minska på kostnaden. 

Work och afterwork: 

Linda Svenman ser över frågan med förfriskningar och arbetsledare samt meddelar att detta inte ska 
störa 6A:s övernattning på skolan. 



 
Personalen kommer att byta e-post adresser till sommaren. 

 

Rapport från styrelsen  

- Ömmande fall 

- Danslärare inför skolbalen 

- Lärarlunchen  

- Disco. Oklar vilka årskurser som ska bjudas in. Linda Svenman tar frågan till Mr. Rapp. 

- Valberedningen.  Annelie Eriksson (repr. 5A) samt Lena Marie Hagman (repr. 7A) erbjuder sig 

att ta sig an den posten. 

Övriga frågor 

Christer Einarsson riktar ett stort tack till PTA och skolan för dessa år. Han har genom PTA haft ett 
utmärkt tillfälle att få information från skola.  

Linda Svenman tar med sig frågorna om vilka som är klassrepresentanter och om PTA kan få tillgång 
till mailadresser från föräldraregistret. 

PTA behöver profilera sig bättre. 

Publicera på hemsidan vad vi gör för pengarna, hur många medlemmar det är och olika aktiviteter 
PTA stöttar. 

Schoolsoft. Är frånvaroanmälan från elevinloggning möjlig?  

Nästa möte  

Nästa möte är tisdagen den 26 augusti. 
 
Mötets avslutande  

Ordförande tackar för ett givande möte.  

 

Minnesanteckningarna skrivna av Leila Sandmon 


