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1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto

Isa Gustavsson
Sonja Schmitz Gustafsson

Närvarande
ej närvarande

Neptunus

John Kjell
Susanne Ahlgren

Närvarande
Närvarande

Uranus

Stefan Zetterqvist
Johan Aronsson

ej närvarande
Närvarande

Saturnus

Stefan Tempelman

Närvarande

Jupiter

Sofia Prata
Pernilla Jurold

Närvarande
ej närvarande

Mars

Liselotte Lindstedt
Solveig Olsson
Lars-Gunnar Sagström

Närvarande
Närvarande
ej närvarande

Tellus

Kristina Eriksson

ej närvarande

Venus

Svante Lundqvist
Bertil Myhr
Camilla Ulén

Närvarande
ej närvarande
ej närvarande

Merkurius

Camilla Bring

Närvarande

Solen

Inga valda ännu

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

ej närvarande
Närvarande

2. Föregående protokoll
Gicks igenom.
En kommentar och förtydligande
Datorer i klassrummen
Läraren bestämmer över datorerna och när de ska användas. Det är inte fritt fram för
eleverna att använda datorerna när det inte är lämpligt enligt lärarens uppfattning.
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).

3. Övriga frågor
- Var ligger alla protokoll? Vi har hittills inte lagt dem någonstans utan de har skickats
direkt till föräldrakoordinatorn, som har fått spara den och skickat den vidare till ”sina”
föräldrar. Vi beslutar oss för att lägga alla protokoll i Schoolsoft under ”Filer och länkar”.
Jill ansvarig.
- Mellis. Någon dag i veckan serveras skorpor med saftsoppa och/eller yoghurt. Det är inte
ett lämpligt mellanmål utan endast snabba kolhydrater.
Jill har pratat med köket och de kommer från och med nästa vecka att komplettera detta
mellis med hårt bröd med ost.
- Kan man bredda föräldraparkeringen? Det är inte helt säkert för våra yngsta elever att gå
ner till parkeringen. Vi på Lemshaga har också sett att de springer ner till parkeringen
utan uppsikt av en vuxen. Nu när det börjar bli mörkt ökar riskerna. Jill ska lyssna med
Säteriet som sköter parkeringen och våra vägar.
- Festen
4. Planering av festen den 12/11-11
Vi kommer igång och planerar för festen. Det är 32 anmälda hittills.
- John stänger. Han får instruktion, nyckel och larmkort av Jörgen (vår vaktmästare)
- Vi har fransk musik i entrén.
- Vi lånar anläggning från musiken på skolan
- Vi bjuder på förrätt, varmrätt och efterrätt samt ostbricka.
- Vin/öl köper man själv för 20 kr/glas.
- Champagne till fördrinken (vilka serverar)
- Fransk musik i entrén (vem ordnar musik?)
- Maten hämtas själv vid ett bord (kan Solveigh hålla i organisationen av det?)
- Musik till kvällen ordnar Annica Kjell.
- Vi måste ordna en barlista (föräldrarna turas om att stå i baren ca 20 minuter var)
- Vin köper alla själv i baren innan middagen.
- Stefan vill ha alla namnen på de som kommer.
- Köket och matsalen städar Yvonne och Jörgen.
- Hink med sand får bli en askkopp som måste tas bort när vi stänger.
- Vi träffas på lördag kl.16.00 (senast) för att iordningställa lokalen.
Lemshagafesten 12 november 2011.
Tid kl.18.00 – 01.00
TEMA: Frankrike
Aktivitet

Ansvariga

Lokalgrupp

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

Uppgift
Dukning, göra trevligt
Kaffe/the
Dukar
Småmuggar
Servetter

Lekar organisera
Lekgruppen

Pernilla, Sofia, Stefan T, Svante

Info/speaker

Solveig

Bar,
välkomstdrink Liselotte, Lasse, Lars-Gunnar
Handkassa kan hämtas från expeditionen för att täcka
kostnaderna för vin och öl. Återlämnas efter festen

Musik

Anna-Lena och Jill

Maten
Anna-Lena och Jill
Städa dagen
efter

Låsa

Borden ordnar föräldrarna.
Städbolaget städar

John

Inbjudan
Johan A
(se vidare hemsidan)

Övrigt
/Jill Sterner

Öppna upp festen.
Toastmaster.
Fördelar vilka som tar
mat.
Tackar köket för maten
Dricka
Köpa in dryck

