IESL PTA möte onsdag 24 April kl. 18.30-20.15, afternoon club
Protokoll
1. Dagordning godkändes
2. Det fanns inga uppgifter från föregående möte. Årsmötet är just avslutat, 18,00-18.30.
3. Rapport från skolans rektor Mr. McCarthy, skolans fortsätter arbeta med tillsättning
av lärare,planering att fresha upp skolan, frukost möten och kommer skicka ut ett nyhetsbrev
innan mötena för att ha som underlag inför dessa och en möjlighet för föräldrar att ställa
frågor rörande dessa och ev. annat.
Kommande evenemang är Team Rynkebyloppet, 3 maj, där eleverna springer för
att samla in pengar till barncancerfonden.
4. Rapport från lärare, inga lärare närvarande.
5. Frågor, synpunker från föräldrar,
vore bra om föräldrar kunde få veta PTA:s kommande
agenda vid mötet innan.
Årskurs 8 åker till Stockholm den 8 maj.
Det bör finnas och väljas PTA rep.i varje klass vid föräldramötena.
6. Ekonomi, PTA har för tillfället ingen kassör och vid årsmötet lästes revisionsberättelse
upp och ekonomin för verksamheten gicks igenom.
PTA är i behov av fortsatt och ökat ekonomiskt stöd från föräldrar och ev. Sponsorer
och ska diskutera hur detta ska fortsatt fungera.
7. Evenemang som stundar är Spring Fair, 25 maj 10-13.00, samling 09.00 och Årets
klasskamrat, Avslutning för Års.6-9.
Vid Spring Fair arbetar elver med föräldrar klassvis med stöd av skolan och mentorer.
Föräldrar kommer i år att utmana lärarna på drag resp. 5 kamp.
Det diskuterades hur man kan få alla årskurser att delta. I år doneras 10% av
klassernas förtjänst till välgörenhet, Miljö alt. Tappra Barn, skolan ska höra med eleverna
och återkomma.
När det gäller årets klasskamrat diskuterades det om priset ska finnas kvar, byta namn och
hur det ska på bästa sätt delas ut.Vad PTA vill åstakomma med priset.
Skolan vill fråga eleverna och lärare vad de tycker om priset.
8. Övriga frågor
Läsår 19/20 fortsätter skolan med coffee mornings 2-3 gånger per termin och Pta med
kvällsmöten 2-3 gånger. För att ge så många tillfällen för föräldrar att deltaga som möjligt.
9. Nästa möte sker nästa läsår datum kommer att ligga på hemsida facebook resp. schoolsoft

