Föräldrakoordinatormöte 110209
1. Närvarande:

Ej närvarande:

Pluto:

John Kjell
Stefan Zetterqvist

Neptunus

Stefan Zetterqvist
Johan Aronsson
Stefan Tempelman
Anders Dahlström

Uranus
Saturnus

Marie Hermansson

Pernilla Jurold
Sofia Prata

Jupiter

Anna Lipinska
Bertil Myhr
Camilla Broman
Veronica Wallis
Jenny Hall Nilson
Ulrika Eller

Mars
Tellus
Venus
Merkurius
Solen

Svante Lundqvist
Ulrika Lann
Martina Svensson
Gisela Tellman

Rektorer

Jill Sterner
Anna-Lena Bengtsson

2. Föregående protokoll
Anna-Lena repeterar vad som är viktigt i nya läroplanen. Vi ligger i fas vad gäller
implementeringen av den hos pedagogerna.

3. Vägen och säkerheten vid busshållplatsen
Lars-Gunnar Sagström, förälder på skolan och polis, berättar om hur vi har arbetat
med att få en förbättrad säkerhet kring Ingarövägen. Målet är att få en sänkt
hastighet och eventuellt en vägdelare.

5. Övrigt
- Behov av elever i särskilt stöd
Vi har speciallärare, specialpedagog för att hjälpa eleverna vid behov. Dessutom kan
en utredning göras för att få pengar för resurslärare. Det söker vi från kommunen och
blir beviljade efter vissa kriterier. Det är inte Lemshaga som gör den bedömningen.
- Uppdelning av grupper
Vi delar upp klasserna i nya grupper varje höst. Det är mentorerna som gör de nya
grupperna.

Vägen – belysning, vägkvalitén. Eleverna är fortfarande rädda för att det är för mörkt.
Går det att förtäta, dimma? Många glödlampor är trasiga ofta.
Går det att lägga i singel i sprickan? Gångstråket utmed Lemshagavägen,
säkerhetsrisk. Vi kollar med Säteriet, som sköter underhållningen av vägen.
- Ljud i matsalen, maten, mellanmål.
Föräldrarna ser gärna att det är lugnare och tystare i matsalen. Går det att få dem att
vara tystare? Ser mentorerna det som ett problem?
Mellanmålet har setts över och förbättras
Ibland tar eleverna alldeles för mycket mat? Det slängs alldeles för mycket. Kan vi
göra något för att förbättra det?
- Musikundervisningen
Lemshaga har kontakt med Kulturskolan med musik, drama, dans och rytmik.
När det gäller önskan att spela fler musikinstrument
- Regler för mobiler
Det ser olika ut i de olika gårdarna och är åldersbundet. Vi får återkomma med
detaljerna kring regler vad gäller mobilerna på kommande möte.
- Simundervisning
Vi har simundervisning i Uranus, åk 2. Detta år har vi inte simundervisningen då de
fick de i sexårsundervisningen, Pluto
-Fröknar i Pluto
Önskemål inför nästa år ska lämnas av lärarna nu i februari och sedan läggs
tjänstefördelningen. Vår strävan är alltid att pedagogerna följer sin klass uppåt i
klasserna.
Punkter till nästa gång:
- Mål för föräldrakoordinatorgruppen
- Fest
-Schoolsoft
Nästa möte 9 mars kl.18.30.

/Jill

