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Föräldra- och lärarförening (PTA)
vid
Internationella Engelska Skolan i
Kista

ÅRSBERÄTTELSE
PTA IES Kista årsberättelse för läsåret 2018-19

Org. Nr. 802514-3077

Inledning
Verksamhetsåret 2018-19 var PTA Kistas andra officiella verksamhetsår då
föreningen hade flera av rutinerna på plats. Föreningen, som i stort sett varit
densamma sedan den initiala arbetsgruppen 2016-17, hade en
sammansvetsad styrelse som med glädje bidragit på flera olika event
tillsammans med skolan.
Föreningen hade 26 betalande medlemmar vilket styrelsen ser som ytterligare
ett steg framåt i utvecklingen av föreningen.
Återigen anordnades PTA IES Kistas stora insamlingsevent, Kistaloppet och
International Food Court, den 22 september 2018, och det blev återigen en
succé med fantastisk mat från världens alla hörn och fina prestationer i
Kistaloppet från både elever, lärare och skolpersonal och föräldrar. Maten
donerades av föräldrar och elever och såldes till förmån till PTAs framtida
arbete.
I december bidrog PTA till skolans Nobelfestligheter där utvalda elever i
årskurs 6-8 hedrades för sina akademiska framgångar i olika ämnen. PTA
sponsrade priset ”Peace Price” som gick till eleven som bäst exemplifierat
vänskap och skolanda. Eleven som fick priset var Cornelia Hellberg i klass
8C.
Under våren försökte PTA-styrelsen genomföra ytterligare ett event, Spring
Fling under maj månad, som tyvärr ställdes in. Idéerna finns dock bevarade
för eventuellt nytt försök kommande år.
PTA var också delaktig i IES Kistas utbytesprogram i april genom STEAM
club, ett Erasmus+ projekt, och PTA bidrog med information till föräldrar,
ställde upp som värdfamiljer och bidrog till mat på den gemensamma Cultural
Night Evening som anordnades under veckan.

PTA IES Kista årsberättelse 2018-19

1

Årsmöte och föreningens styrelse
Onsdagen den 26 september 2018 hölls årsmötesförhandlingar för Föräldraoch lärarförening PTA vid Internationella Engelska Skolan i Kista med möte
på skolan där 14 deltagare var med på mötet.
Mötet valde Anna Ahlström till föreningens ordförande och gav henne därmed
fortsatt förtroende att leda PTA.
Följande medlemmar valdes att ingå i föreningens styrelse:
Ylva Elvnäs
Lena Buhre
Gabriella Fällman
Kim Raihle Held*
Stuart Hyde
Thomas Lundström
Rickard Fagerberg
Caroline Skaghammar*
Till revisor och revisorssuppleant omvaldes Roland Iveblad och Patrick
Forrestel.
Till valberedningen valdes Elizabeth Dacey och Stuart Hyde, med Elizabeth
Dacey som sammankallande.
Mötet föreslog att ge Chef Fred Janzon en gåva för allt stöd under
International Food Court och årsstämman beslutade att ge Chef Fred ett
presentkort på 500 kr till Ulriksdals Trädgårdar.
Under det konstituerande styrelsemötet beslutades följande roller:
Ordförande Anna Ahlström
Vice Ordförande Ylva Elvnäs
Sekreterare Lena Buhre
Vice Sekreterare Caroline Skaghammar
Kassör Gabriella Fällman
Vice Kassör Stuart Hyde
Övriga invalda i styrelsen valdes som ledamöter.
* styrelseledamoter som avgick under HT 2018.

Aktiviteter under verksamhetsåret 2018-2019:
PTA arrangerade tillsammans med skolan följande aktiviteter.
•
•
•
•

Kistaloppet & International Food Court (22 september)
Halloween disco (19 oktober, PTA stöttade klass 9E)
Open Mic (14 november, PTA bidrog med fikaförsäljning)
Overnight LAN party (16 november)
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• Informationskväll för blivande årskurs 4 (28 november)
• Nobel dinner (10 december, PTA sponsrar ett pris)
• Lucia & Winter Holiday Concert and Crafts (13 december, PTA bidrog
med fikaförsäljning)
• Valentine Disco (15 februari)
• Coffee House Concert (20 mars, PTA bidrog med fikaförsäljning)
• Overnight LAN party (29 mars)
• Cultural Night during STEAM Exchange Program (3 april)
PTA stöttade även olika årskurser, främst åk 8 och 9 elever med
kakförsäljning och annan fikaförsäljning vid SPTs både på höst- och
vårtermin.

Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 12 stycken styrelsemöten under verksamhetsåret 2018-19
och ett antal planeringsmöten inför aktiviteter.
PTA hade dessutom ett Öppet Möte där styrelsen presenterade PTAs arbete,
introducerade Classlist och det gavs information om skolans STEAM club,
utbytesprogrammet, där flera familjer ställde upp som värdfamiljer till elever
från Irland, Italien, Lettland, Rumänien och Turkiet.
Skolåret 2018-19 var för IES Kista en slags nystart, då skolan fick en ny rektor
i Mr. Mikael Östling Huhta sent på vårterminen 2018 och ett antal nya lärare
på skolan. Styrelsen noterar med glädje att IES Kista fick IES koncernens pris
som ”Most Improved School” för skolåret 2018-19.
PTA styrelsen fortsatte sitt arbete och rutiner som under det föregående
skolåret etablerats, men under skolårets gång var det flera av de ordinarie
styrelseledamöter som avgick från sina poster pga. flertalet olika
omständigheter.
Styrelsens två fasta lärarrepresentanter Mr. Patrick Forrestel och Mr. John
Brunelle, bidrog återigen med stor entusiasm för PTAs arbete vilket varit
oumbärligt för styrelsen. Styrelsen är väldigt glada och tacksamma över deras
samarbete och ser fram emot deras deltagande under kommande
verksamhetsår.
Dessutom vill vi poängtera det fantastiska samarbetet med Chartwell och
”Chef Fred”, som under året gett ett flertal mycket uppskattade donationer.

Etablerade av kommunikationskanaler
Styrelsen har under verksamhetsåret använt ett antal kommunikationskanaler
för att effektivt kommunicera med föräldrar/vårdnadshavare och lärare och
elever.
PTA har en hemsida, www.ptaiskista.se som är föreningens formella
informationskanal.
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PTA använder meljadressen info@ptaieskista.se gentemot
föräldrar/vårdnadshavare, lärare och elever.
PTA finns även representerade på skolans hemsida, med hänvisning till
föreningens egen sida.
Utöver detta finns det även en Facebookgrupp där föräldrar och PTA kan
kommunicera. Enligt styrelsebeslut så avvecklades den första
Facebookgruppen och en ny skapades under namnet PTA IES Kista där
medlemskap godkänns efter att föräldrar/målsmän svarat på tre frågor. Lena
Buhre, Ylva Elvnäs och Gabriella Fällman har varit administratörer för
Facebooksidan och gruppen, båda med namnet PTA IES Kista.
Dessutom kommunicerar PTA via SchoolSoft och utskick organiserade av
skolan.
På förslag av Mr. John Brunelle utökade även PTA med att använda appen
Classlist för att ännu lättare kunna kommunicera med föräldrar i olika klasser
och grupper. Ylva Elvnäs och Stuart Hyde tog ansvaret att godkänna nya
medlemsansökningar på Classlist med Mr. Brunelle som sista godkännande
för att dubbelkolla gentemot skolans register.
PTA investerade för framtida aktiviteter och köpte in 20 stycken blå förkläden
med logotypen för att göra föreningen ännu synligare vid de olika
aktiviteterna. Dessa pengar togs från PTAs kassa. Enligt styrelsebeslut, så
bestämdes att styrelseledamöter som avgått donerar tillbaka sina t-shirtar,
men kepsar får behållas eftersom den första styrelsen för PTA i mångt och
mycket personligen betalat för allt PTA material.
I framtiden hoppas föreningen kunna sälja PTAs material såsom t-shirts,
kepsar som ytterligare ett sätt att samla in pengar.

Ekonomi
Enligt uppdrag från styrelsen så har PTA öppnat ett bankkonto i Swedbank,
formellt registrerat på föreningen.
Till bankkontot har PTA ett SWISH-nummer som används vid betalningar på
olika event.
Vid årets början hade föreningen en ingående balans på 20 523,70 kr. Årets
resultat uppgår till 10 912,25 kr. Föreningens tillgångar (bank och kassa)
uppgår till 31 435,95 kr.
Ingående balans:
Medlemsintäkter:
Försäljningsöverskott:
Kontant växel:
På kontot 31/7:

20 523,70 kr
2 600 kr
7312,25 kr
1 000 kr
30 435,95 kr

Pengarna är kvar till nästa år.
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Avslutning
PTA IES Kista ser tillbaka på ett framgångsrikt år för föreningen där vi
lyckosamt drev flera aktiviteter till syfte att stödja elevernas bästa genom hela
sin utbildningstid på IES Kista.
Vårt övergripande mål har alltid varit att skapa en miljö där både sociala och
kulturella aspekter är naturliga ingredienser i verksamheten, genom att:
• Vara en öppen organisation för alla föräldrar/vårdnadshavare, lärare
och elever.
• Övervaka utvecklingen i skolan och, vid behov, ge stöd och agera
som en länk mellan familj och skola.
• Organisera aktiviteter för elever, föräldrar/vårdnadshavare, lärare och
skolpersonal.
Nu ser vi fram emot kommande verksamhetsår som redan startat med
Kistaloppet och International Food Court den 21 september. Vi ser fram emot
det fortsatta samarbetet med skolan och IES Kistas rektor Mr. Mikael ÖstlingHuhta.
Vi kommer även fokusera på att utöka antalet betalande medlemmar vilket är
av största vikt för föreningens fortsatta framtid och för att kunna fortsätta driva
aktiviteter för eleverna på IES Kista.

Genom styrelsen för PTA IES Kista

Kista, den 22 september 2019

___________________________

___________________________

Anna Ahlström
Ordförande

Ylva Elvnäs
Vice Ordförande

––––––––––––––––––––––––––
Lena Buhre
Sekreterare

–––––––––––––––––––––––––––
Gabriella Fällman
Kassör
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