Protokoll styrelsemöte PTA IESÖ, 2016-01-19.
Närvarande: Renée Lindström, Stig Svärd, Susanne Danneborn, LenaMarie
Hagman.
Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Renée Lindström.
Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare väljs LenaMarie Hagman.
Fastställande av dagordning
Föregående protokoll
Protokollet gås igenom och läggs till handlingarna.
Anmälan övriga frågor
Utvärdering av vår insats på föräldramötet
Övriga frågor
Föräldramötet: Vi vill skicka ut ett uppföljningsmail till alla skolans familjer. Vi gör ett
förslag på detta mail som sedan Mrs Pettersson kan skicka ut till alla familjer.
Ett utkast till vad som bör vara med i mailet:
”Innan vårens föräldramöte hade PTA (Parent teacher association) 79 betalande
medlemsfamiljer, efter föräldramötena har vi nu fått 33 betalande familjer till, vi är nu
112 medlemsfamiljer, vilket innebär att det är 25% av skolans familjer som betalat in
medlemsavgiften(100:-) detta läsår. Tack till alla er som nu är betalande medlemmar!
Om ni som ännu inte är medlemmar också betalar in 100:-, så kan vi göra ännu mer
för våra barn i skolan.
Alla familjer är välkomna på våra möten, som är informativa och trevliga, det finns
alltid representanter från skolan med på mötena och alla är välkomna att ta upp sina
frågor, anmäl gärna frågorna via mail till styrelsen@ptaieso.se, så hinner man kollat
upp lite mer inför mötet angående frågeställningen.
PTA gör olika saker för våra barn, skolans elever:
PTA anordnar varje höst ”Välkommen till skolan disco” för 4:an, 5:an och 6:an.
PTA står för andra priset i ”Valentine” tävlingen.
Vid skolans LAN (höst- och vårtermin) hjälper PTA till med vuxna som bemanning.
Skolklasser kan varje läsår ansöka till PTA om ett mindre ekonomiskt bidrag för en
klassaktivitet.
Vid önskan från skolan köper PTA in aktivitets saker till skolgården, bollar, hopprep,
spel mm.
PTA betalar 9:ornas danskurs inför avslutningsbalen.
PTA sponsrar enstaka elever vid behov om någon till exempel behöver stöd att köpa
kläder till balen.
PTA har även varit med och betalat en buss till 9:ornas friluftsdag i Romme.
Vid höstens terminsstart bjuder PTA lärarna på en fika buffé eller lunch”
Inköp: Vi behöver köpa in en duk (vit,)med PTA logga (röd),Stig har en kontakt för
detta. Det blir tydligare vilka vi är om vi har en duk på bordet, när vi är med vid
föräldramöten och Öppet-hus aktiviteter på skolan. Vi har ”give aways” och visitkort,
det vore bra med en tröja av något slag, så det syns vilka vi som är med i styrelsen.

Punkter till PTA medlemsmötet
Vi tar upp hur PTA informationen fungerade och vad medlemmarna tyckt om vår
information
Mötestider 2016
3 mars kl. 18.30, träffas styrelsen för ett arbetsmöte hemma hos Susanne.
10 mars kl. 17.00 styrelsemöte, kl. 18.00 PTA medlemsmöte i biblioteket IESÖ.
26 april kl. 17.00 styrelsemöte, kl. 18.00 PTA medlemsmöte i biblioteket IESÖ.
Kort presentation av oss inför varandra
Pratar lite informellt om vilka vi är.
Resa till Karlstad PTA
Det finns 2 förslag på när vi är välkomna till PTA i Karlstad. 8 februari kl. 18.00 då de
har styrelsemöte eller 15 februari kl. 18.00 då de har PTA representationsmöte.
Renée, Susanne och Stig vill åka dit, det bestäms att det passar bäst att vara med
vid styrelsemötet den 8 februari. Vi beslutar att reseräkning för en bil kan tas ut som
ersättning.
Förslag vad PTA kan jobba med i framtiden/ta upp på framtida PTAmöten,
föreläsare mm.
Vi behöver den här punkten återkommande på både styrelsemöten och
medlemsmöten.
Se över hemsidan både skolans och vår egen.
På nästa styrelsemöte ska vi ta upp och titta på vår hemsida och även på den
informationen om PTA som finns på IESÖ´s hemsida.
Mötets avslutande
Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet.
/LenaMarie Hagman, mötessekreterare

