
 

Minnesanteckningar PTA:s möte 2014-10-22 kl 18-20 i 
Engelska skolans bibliotek  
 

 

Närvarande 

Renée Lindström 4B, 6D 

Anna-Karin Öholm 5B 

Stefan Wahlberg 8C 

Åsa-Kajsa Zetterman 9D 

Anneli Eriksson 6C 

Susanne Danneborn 6C 

Katarina Emlund 7B 

LenaMarie Hagman 8A 

Pernilla Granqvist 6A 

Johan Anselmius HoY 6A 

Michael Ballard Asst. Principal 

Nenette Danielsson 4B 

Birgitta Åkerlund 8D 

Anita Markström 9A 

Lars-Eric Gustafson 9A 

Samuel Åhl  9A 

Lars-Eric Gustafson 9A 

Johan Strömquist 6D, 7D 

Leila Sandmon  9D 

 

Anmälan av övriga frågor  

LAN om det finns någon som har möjlighet att ”hjälpa till” så anmäl till ordförande. 

 

Rektorn har ordet 

Mr. Ballard 

Utvecklingssamtalen är nästan färdiga. Skolan vill gärna ha respons på dessa och föräldrar är 

välkomna att höra av sig till Mr. Carey, Mr. Rapp eller Mr. Ballard. 

 

Flera nyanställda finns på skolan: 

Mrs Fray arbetar i cafét.  

Mr. Currier arbetar som träslöjdslärare de yngre klasserna och Mr. Öhberg undervisar de äldre 

klasserna. 

Mr. Canero Arias undervisar i naturvetenskapsämnena. 

 

Regionmötet som hölls den 22-24 september var en stor framgång. Personal från huvudkontoret och 

ämnesspecialister deltog. Lärare och övrig personal gavs tillfälle till utbyte inom var och ens 



 

yrkesområde. De besökande tyckte att Örebros skola hade en trevlig miljö och alla var mycket nöjda 

med arrangemanget.  

 

Skolans pojklag har deltagit i skolfotboll i en turnering i Västerås. Det gick bra och hade trevligt 

tillsammans. Tjejlag finns/kan komma att bildas kommer att bildas i innebandy och handboll. 

Skolan hjälper gärna till att i att ordna grupper/Iag i det fall intresse för detta. 

Förra veckan var det utbytesstudenter på besök från Tyskland. De besökte Stockholm och Ånnaboda. 

De verkar som att de har uppskattat sin vistelse här.  

Utbyte har också skett med Spanien och de ska komma hit nu. 

 

Skolgården. För de yngre årskurserna arbetar Mr. Andersson fram en plan som ska presenteras för 

Mr. Rapp. 

 

Med anledning av Halloween kommer att det att arrangeras bla en ”Cat walk” och en talangtävling. 

 

Föräldracafé kommer att arrangeras den 4 december kl. 18.00. De kommer att tala om ungdomars liv 

på nätet.  

 

Den 4 nov är det gymnasieinformation för åk 9.  

Musikalen Marry Poppins kommer att spelas av skolan den 21-23 november på Kulturhuset. 

 

PTA:s ordförande 

Årsmötet den 13 november börjar kl.18.00 och ordförande hälsar oss alla välkomna. 

2013/2014 är det 113 medlemmar (familjer). 

 

Klassrepresentanter. Har vi uppgifter om vilka som är valda? Vi skickar med skolrepresentanten att 

detta tas upp bland mentorer att PTA-representanter ska väljas.  

PTA ska skicka med en lapp med lite mer info om vad PTA arbetar med som mentorerna kan ta upp 

på föräldramötet på hösten. En fråga för den nya styrelsen. 

 

Bernt Larsson, trafikpolischef 

Bernt Larsson från polisen, trafikpolis i 15 år och polis i 40 år kommer för att vara bollplank gällande 

trafiksäkerhetsfrågan kring skolan. 

Tre ben för trafiksäkerheten säkerhet (i Örebro län 5-15 omkomna/år), brottsbekämpning, 

trygghetsaspekt (trafikmiljön är otäck på våran gata). 

Hastigheten (100 liv i Sverige) 

Rattfylleri och bilbältesanvändning. 

Svåra olyckor är ofta båda rattfylla och har inte använt bilbälte – och gärna för fort också. 

Oförklarliga olyckor – självmord. 

Tung trafik – fri rörlighet av varor, tjänster och msk. Många är inte helt seriösa. 

Ordförande drar en kort historik i frågan.  

Bernt:  



 

30 sträckor är ju vanligt kring skolor på Hagmarksgatan borde vara möjlig. Vi kan ha ett samarbete via 

Katarina (PTA medlem) gällande hur vi ska kunna påverka kommunen i frågan. 

PTA skriver något till kommunen så ska Bernt tala med dem.  

Diskussion: 

Svängfil och grön gubbe grönt samtidigt. 

Kommunen har skyltar med hastighetsangivelse. 

Erik Risberg NTF – Karlstad har hand om Örebro. Bra påtryckare för trafiksäkerhet. Mäta trafiken för 

att ge en bild av trafiksituationen. René Lindström tar på sig att ringa denne. 

Tekniska nämnden.   

Skyltning om att skolan finns här. 

Busshållsplatser är länstrafiken.  

En beskrivning av på- och avstigning borde medfölja övrig information som kommer föräldrarna till 

del på hösten. 

 

Mötet avslutas 

Nästa möte är årsmötet den 13 november. 

 

Enligt uppdrag Leila Sandmon 

 


