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Mötets öppnande  

Ordföranden Lars-Eric Gustafson hälsar oss välkomna. 

Presentationsrunda. Mr Balrd den nya Assistant Principal presenterar sig.  

Ordföranden meddelar att det behövs nya krafter till styrelsen. 

Ordföranden presenterar PTA,  dess syfte och historia.  

Mr Ballard har ordet  

Not push to hard in the beginning of the term. 

Low staff. 2 positions vacant. E g SVA-teacher. 

200 000 kr in budget to upgrade the school-yard. Last year 300 000 kr were spent to improve the 
school-yard.   

September 26, IESÖ will host guests from IES Västerås and Eskilstuna. 

IESÖ has study results above national average. 

Ipads are offered to students in year 7-9. 

 



 


Rapport från styrelsen  

Lärarlunchen ett uppskattat arrangemang som vanligt. Denna gång blev det hämtpizza med tillbehör. 

Discot blir förslagsvis fredagen den 5 september. Samtliga i årskurs 4-6 kommer att bjudas in. Ms 
Lundgren och Junior Club kan ställa upp och arrangera lekar. Vi hoppas att Mr Åkerstedt kan ordna 
någon som sköter ljudanläggningen. Vi behöver föräldrar som kan ställa upp och hjälpa till. 

Övriga frågor 

Trafik & säkerhet 

Sabbir Khan kan tänka sig att kontakta en journalist angående trafiksituationen. 

Katarina Emlund kan tänka sig att kontakta Bernt Larsson på örebropolisen som kan berätta om 
trafiksäkerhet. 

Skolan har uttryckt att de kan ordna med vakt-skolpolis om busshållplatsen öppnas igen. Numer är 
det landstinget (snart region Örebro) som har det politiska ansvaret för bussfrågor. 

Schoolsoft 

Matsedeln saknades förra veckan. 

Nästa möte  

Nästa möte är tisdagen den 23 september. 
 
Mötets avslutande  

Ordförande tackar för ett givande möte.  
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