
Minnesanteckningar möte PTA, IESÖ, 2016-03-10, 18,00-20,00 

 

Närvarande:  

Reneé Lindström ordförande,  

Susanne Danneborn 7C, 

Anneli Eriksson 4A, 7C, 

Stig Svärd 8A, 

Alexander Wilhelmson 6B, 

Marianne Wahlgren 5A, 7A 

Yoni Olsson larare 7B, 8A 

Michael Ballard  Assistant Principal  

Torbjörn Frid 9C 

Katarina Emlund 8B 

Styrelsens ordförande Reneé Lindström önskade alla välkomna till kvällens möte. 

• Anmälan övriga frågor, inga övriga frågor anmäldes. 

• Ordförand gick igenom minnesanteckningarna från föregående möte. 

• Styrelsen förde ett antal frågor på tal. Hur blir vi mer synliga och hur kan vi värva fler 
föräldrar till styrelsearbete? Det är fyra möten per termin och ordföranden påtalade att 
det är inget tungt arbete med stora åtaganden. Frågan ställdes till de närvarande 
föräldrarna och det var ingen som nappade direkt men det var några som skulle 
fundera till nästa möte. Styrelsen undrade om det var möjligt att skolan kunde gå ut 
med någon form av fråga och Mr Ballard skulle se vad som var möjligt.  

• Styrelsen meddelade att ordförande och två till har varit på besök i Karlstad hos IESK, 
Det är en stor skola i flera byggnader där det tidigare har varit en skola som var bygd 
och uppförd på 60 talet vilken har renoverats och i dag har ca 700 elever. Där träffade 
vi PTA s  styrelse och fick en guidad rundvandring i skolan. Det var ett härligt gäng 
och de var betydligt fler i styrlsen. En stor sak de lyckats med som vi fick ta del av är 
deras Julmarknad som är ett ytterst lyckat projekt, ett annat projekt var en idrottsdag 
med publik och sponsorer som de driver med framgång. Här har vi spännande saker 
att ta tag i. Vi ställer frågan till skolan om det är möjligt att arrangera Julbazar till julen-
16? Mr Ballard tar med sig frågan och återkommer i ärendet. 

• Grillkväll för 7orna fördes på tal men det var svalt intresse. Vad ska det vara i stället? 

• Periscop var uppe som fråga och skolan har inga bekymmer med det i dagsläget.    
Mr Rapp har satt upp spelreglerna och visat att de fungerar enligt Mr Ballard och Miss 
Olsson. Föräldrarna bör också uppmärksamma detta. Det åligger föräldrarna att tala 
med sina barn om vad som gäller på IESÖ, gärna upplysa om lagstiftningen. Ett 
förslag som framfördes var att bjuda in Ulf Silling som är en av landets skickligaste 



föreläsara när det gäller ”VAD VÅRA BARN GÖR PÅ INTERNET” mr Ballard ska gå 
vidare med frågan till Mr Rapp.  

• Effekt frågan lyftes med skolans representanter och vi var överens om att det är PTA 
föräldrarna som ska stå som avsändare. Skolan kan förmedla via SchoolSoft. 

• Skolmaten och vad som erbjuds ekologiskt togs upp och alla är eniga om att kan vi 
förnya maten som redan är toppen till att bli ännu mera toppen genom att servera mer 
ekologisk och närodlad mat, då gör vi flera goda gärningar. Skolan åtog sig att bjuda 
in den som svarar för skolans mat till nästa möte 2016-04-26. 

• Saker att ta upp på nästa möte. Det kom upp på agendan, hastigheten utanför skolan 
och att det vid Eklunda skolan satt en blinkand skylt som visar vilken hastighet som 
bilarna har utanför skolan. Detta ska kollas upp om vi kan få en liknande skylt. Vi får 
driva frågan vidare vad som är möjligt med att få hastighetsbegränsning till 30km vid 
skolan. 

• Det har saknats en skolsköterska på skolan men nu är den frågan löst och det är en 
ny skolsköterska på plats. 

• Värdefullt är att informera föräldrar att vid sport/idrottsdagar ökar sjukanmälningarna 
dramatiskt, detta är inte ok. Vad ska till för att få föräldrar att greppa värdet med idrott 
och att förmedla det vidare till sina barn? Barn blir smartare av idrott.  

• Skolan informerade om att det kommer lärarstudenter från USA Ohio som ska vara på 
skolan för att i framtiden söka till IESÖ, de kommer att bo hemma hos föräldrar till 
eleverna på skolan. 

 

Vid pennan Stig Svärd 

 


