PTA ordinarie möte Februari 2013
Mötesdatum:
2013-02-26
Tid:
19:00–21.00
Plats:
Engelska Skolan Junior School Afternoon Club – Plan 2
Närvarande:
Mats Rieschel, Susanne Holmström, Jennie Svensson ,
Mary Dahlin, Mark Garrett (delvis), Johan Deltén, Henrik Kennås, Åsa Bohlin, Tina
Hallberg, Marianne Alvebo Rösliden
Dagordning

Information/Åtgärd

1. Dagordning

Dagordningen fastställdes.

2. Uppgifter från föregående protokoll

En förälder rapporterade vid förra mötet att det
upplevdes att det var kallt i vissa salar på skolan.
Detta är nu åtgärdat.

3. Rapport från skolledning

Nationella prov pågår.
Utvecklingsamtal pågår.
Skolan genomför nu en enkät tillsammans med
Friends för alla årskurser. Skolan kommer anordna
en kväll med Friends för föräldrar under april.
Skolinspektionen har inspekterat Studievägledningen på skolan. Skolan väntar på respons och
förväntar sig viss kritik inom områden där man
redan nu vet att man behöver förbättra sig.
Resultatet av inspektionen kommer bli ett bra
underlag för starten på det förbättringsarbete som
kommer göras inom området. PRAO var i fokus hos
skolinspektioen.
Skolan har också blivit utvalda att utvärderas inom
Slöjd, Musik och Bild.
Skolan behöver göra ett stort arbete med
Likabehandlingsplanen. Skolan följer lagen men
saknar konkreta mål inom ramen för denna.
Likabehandlingsplanen ska i slutändan genomsyra
den dagliga verksamheten.
Skolavslutningen kommer vara fredagen 14/6.
Eftersom Konsert & Kongress redan var uppbokad
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av Universitetet på morgonen/förmidagen 14/6 är
förslaget att Åk 6-9 har sin avslutning på Konsert &
Kongress kl 14.30 och att Åk 9 klasserna
dessförinnan träffas vid 10-tiden för att klara av
fotograferingen, som tar många timmar, före själva
avslutningsceremonin.
Alternativet skulle vara att förlägga avslutningsceremonin till Sporthallen på morgonen.
Återkom gärna till Mary Dahlin om ni har
åsikter/synpunkter på detta.
De lägre årskurserna träffas som vanligt tidigare på
morgonen i skolan den 14/6.
Niornas avslutningsmiddag kommer hållas tisdag
11/6 på Konsert & Kongress. Mingel med föräldrar
som vanligt innan själva middagen. PTA ger
finansiellt bidrag.
4. Rapport från lärare

Användandet av nya läroplanen börjar sätta sig.
Lärarna jobbar så mycket som möjligt tillsammans
med rättning av de Nationella proven för att få en
likvärdig bedömning.

5. Rapport från elevråd

Elevrådet tackar de föräldrar och lärare som ställde
upp på LAN partyt och filmkvällen som båda blev
mycket bra!
Elevrådet föreslår en ny filmkväll fredag 8/3.
Föräldrar till detta behövs!
Elevrådet föreslår också en ’sport-natt’ i
gympasalen på skolan fredg 22/3 från kl 20.00. En
idé är att ägna kvällen/natten åt ’minoritets-sporter’.
För att detta ska kunna fungera behövs föräldrar
som hjälper till. Mats R och Mr Garett skriver ihop
en förfrågan som går ut till föräldrarna.

6. Frågor/synpunkter från föräldrar

Framfördes en oro från föräldrar om betygsättnigen
blir rättvisande då flera lärare har bytts ut till Åk 9 i
vissa klasser och att detta är första året man söker
till gymnasiet med det nya betygsystem.
Föräldrar upplever det svårt att förstå ifyllandet av
bedömingsmatriserna. Ibland skulle de kunna vara
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ifyllda hela vägen upp till A nivå och ibland inte. Det
är olika för olika ämnen. Här behövs mera
förklaringar och även om hur man hittar dessa i
Schoolsoft.
7. Likabehandlingsplan

Se 3. Rapport från skolledning

8. Ekonomi – status

Kassören var ej med på mötet men Mats meddelar
att det finns ca 25.000 SEK på konto varav en del
av detta är för Engelska Skolans Vänner.
Det som PTA har kvar att sponsra detta år är
9:ornas avslutningsmidag samt Bästa kompis.
PTA tar fram en påminnelser (som kombineras med
att PTA söker nya medlemmar till styrelsen till
kommande årsmöte) och skolan distribuerar dessa
papper till elverna.

9. Evenemang
a. Erfarenhet från 9:ornas dans

Förfrågningar om hjälp från föräldrar kom ut
försent. Skolan ordnade med tilltugg och
förfriskningar denna gång. Dansen var som vanligt
en succé!

b. Erfarenhet från LAN Party

LAN Partyt var en succé. Barnen trivdes och
uppförde sig mycket bra!

c. Förberedelse för Spring Fair

Spring Fair kommer vara 25/5. Det är ej
obligatoriskt men skolan hoppas att alla barn som
har möjlighet kommer delta. Skolan kommer ta
tillfället i akt att visa upp sig genom att ha Open
House med utställningar. Skolan kommer också
annonsera i tidningen.
PTA kommer finnas på plats som tidgare.
Efterom byggnation pågår och skolans fotbollsplan
ej längre finns tillgänglig är tanken att spela
Amerikansk Fotboll på gräsplanen vid Länsstyrelsen istället. Förhandlingar för att få nyttja
denna plan pågår med kommunen.
Mr Garett efterlyser också ideér för musik och dans
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10. Övriga Frågor

innan, efter och vid matcherna!

a. Förberedelser inför årsmötet
Årsmötet kommer vara 7/5. Vi behöver få in nya
personer till PTA då 3 personer kommer lämna.
Rollen som ordförande är vakant.

b. Engelska Skolans Vänner – status

Pengarna Engelska Skolans Vänner har räcker ej
till en Skottlandsresa i år. Skolan kan inte längre
sponsra denna resa till hälften, vilket har varit fallet
under senaste 2 åren.
Dock finns IES etablerad i England nu. Skulle
eventuellt kunna få att få till ett samarbete och resa
dit istället framöver...

c. PTA i Stockholmsskolor

d. Hemsida

Mats har fått mail från annan PTA ordförande i på
en av IES skolorna i Stockholm. Hon efterlyser
samarbete och vill gärna träffas!

Våra PTA dokument läggs upp på PTAs hemsida
av Helena J.
Martin P lägger in på Schoolsoft.
Det behöver fixas en länk från Schoolsoft till PTAs
hemsida. Denna lägger Mary in.

11. Nästa möte

Kommande PTA möten:
Tisdag 16/4 kl 19.00
Tisdag 7/5 kl 19.00 (Årsmöte)
Tisdag 4/6 kl 19.00 (ord möte med ny Styrelse)
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