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1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto

Isa Gustavsson
Sonja Schmitz Gustafsson

ej närvarande

Neptunus

John Kjell
Stefan Zetterqvist

Närvarande

Uranus

Stefan Zetterqvist
Johan Aronsson

Närvarande

Saturnus

Stefan Tempelman
Anders Dahlström

Närvarande
A.Dahlström ej närvarande

Jupiter

Sofia Prata
Pernilla Jurold

Närvarande

Mars

Liselotte Lindstedt
Solveig Olsson
Lars-Gunnar Sagström

Närvarande

Tellus

Ej klart ännu

Venus

Svante Lundqvist
Bertil Myhr
Camilla Ulén

Närvarande

Merkurius

Camilla Bring
André Wegebrand

Närvarande

Solen

Inga valda ännu

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

Närvarande

2. Målsättningar för året 2011-2012
• Planera och genomföra en föräldra/lärarfest
• Föräldrakoordionatorns roll på Lemshaga
• Öka delaktigheten hos föräldrarna i Lemshagas verksamhet
• Förbättra informationsrutiner
• Förbättra kunskapen kring Schoolsoft
• Bygga ett vindskydd
3. Övriga punkter
Datorer i klassrummen
Vi har nu datorer till alla elever i åk 7-9. Det är ”nyhetens behag” och eleverna sitter
mycket uppkopplade med sina datorer även på rasterna. Vi har inga planer på att ändra
eller förbjuda dem att göra det så länge de håller sig till skolans dataregler (som ni kan

hitta på hemsidan- praktisk info/avtal, blanketter och information/avtal om datoranvändning
på skolan).
Stöd i matteundervisningen
Vi har gjort en noga genomgång av behov av extra stöd för matematiken och har lagt in
resurs i de klasser som behöver det. Övrigt som dyker upp under året tar speciallärare/
specialpedagogen hand om det.
Villan
Godkänd och klar för undervisning. Ventilationen är dimensionerad för det antal personer
som vistas där dagligen, men det är endast friskluft och inte tempererat. Det kan medföra
att det känns varmt på vår/höst. Vi har satt upp heltäckande gardiner.
En utvärdering har gjorts av lärarna som är nöjda med lokalen och ser gärna att entrén
byggs ut, men det fungerar.
Skolans Dag
Planeras i år att ligga på en fredag. Mer info kommer. Ibland ligger Skolans Dag på en
helg och ibland inte. Det finns önskemål om det från föräldrarna.
Lemshagavägen
Föräldrarna vill att vi i skolledningen informerar om vad som händer med vägen vad gäller
underhåll. Just nu är dräneringen trasig och en större renovering väntas. Det är Säteriet
som ansvarar för vägunderhållet. Det är också mörkt på skolomrrådet och på vägen.
Johan A berättar att dessa lyktor bländar och det kan därför uppfattas som om det är
mörkare och inte tillräckligt upplyst. Han hade en idé om bättre belysning som
skolledningen har framfört till Säteriet, men inte fått respons på. Kanske ska vi ordna ett
möte där Johan A kan vara med?
Sommarläxa
Måste eleverna ha läxa under sommaren? Det uppfattas negativt av eleverna, tycker en
föräldrakoordinator Är det ett måste? Nej, det avgör varje mentor. Oftast är läxan av en
enklare och lustfylld karaktär.
Dyslektiker
Skolan har en hel del dyslektiker som speciallärare/specialpedagogen hjälper ibland.
Eleverna i Ladan önskar att de får stanna i Ladan och inte gå till Storgården. Anna-Lena
förklarar att det i Studion finns teknisk utrustning som våra dyslektiker behöver och av den
anledningen måste gå till Storgården.
4. Planering av festen den 12/11-11
Se även bilaga Festorganisation
Lemshagafesten 12 november 2011.
Tid kl.18.00 – 01.00
TEMA: Frankrike

Aktivitet

Ansvariga

Lokalgrupp

Stefan, Camilla, John, André.
1000 kr kan hämtas på expeditionen för dukar,
servetter, värmeljus

Lekgruppen

Pernilla, Sofia, Stefan T, Svante

Uppgift
Dukning, göra trevligt
Kaffe/the
Dukar
Småmuggar
Servetter
Lekar organisera

Info/speaker

Solveig

Bar,
välkomstdrink Liselotte, Lasse, Lars-Gunnar

Öppna upp festen.
Toastmaster.

Dricka
Köpa in dryck

Handkassa kan hämtas från expeditionen för att täcka
kostnaderna för vin och öl. Återlämnas efter festen

Musik

Anna-Lena och Jill

Kontakt med bandet/
disqjockey

Anna-Lena och Jill

Prata med köket
Maten ska märkas. Vitlök

Maten

Städa dagen
efter

Låsa

Borden ordnar föräldrarna.
Städbolaget städar

John

Inbjudan
Johan A
(se vidare hemsidan)

Övrigt
/Jill Sterner och Anna-Lena Bengtsson

