Föräldrakoordinatormöte Lemshaga Akademi 20111207
1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto

Isa Gustavsson
Sonja Schmitz Gustafsson

Närvarande
ej närvarande

Neptunus

John Kjell
Stefan Zetterqvist

ej närvarande
ej närvarande

Uranus

Susanne Ahlgren
Johan Aronsson

Närvarande
Närvarande

Saturnus

Stefan Tempelman

Närvarande

Jupiter

Sofia Prata
Pernilla Jurold

ej närvarande
ej närvarande

Mars

Liselotte Lindstedt
Solveig Olsson
Lars-Gunnar Sagström

Närvarande
Närvarande
ej närvarande

Tellus

Kristina Eriksson
Håkan Walles

ej närvarande
ej närvarande

Venus

Svante Lundqvist
Bertil Myhr
Camilla Ulén

ej närvarande
Närvarande
ej närvarande

Merkurius

Camilla Bring

ej närvarande

Solen

Inga valda ännu

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

2. Föregående protokoll
Gicks igenom.
Utvärderar festen:
Mycket trevligt. Vi är alla mycket nöjda!!
Vad kan vi göra till nästa gång?
- hårdare marknadsföring
- affischera mer
- föräldrakoordinatorerna gör reklam på första föräldramötet
Förslag på datum för nästa fest: 17/11 2012

Närvarande
Närvarande

- Mellis. Någon dag i veckan serveras skorpor med saftsoppa och/eller yoghurt + förstärks
med en smörgås.
- Breda parkeringen?
Jill har pratat med Säteriet som ställer sig positiva till förslaget, men kan inte ta på sig det
just nu. Jill uppdras att fråga om en tidsplan.
- Var ligger alla protokoll?
Nu har Föräldrakoordinatorerna en egen sida. Se vidare http://www.lemshaga.se/groups/
lemshagawiki/wiki/4c847/Foraldrakoordinatorgruppen.html
3. Föräldrakoordinatorernas mål
Vi enas om att Schoolsoft är nästa prioriterade mål.
Det är mycket viktigt att lärarna skriver i PDF-format när de lägger in läxor m.m i
Schoolsoft, annars kan inte föräldrarna läsa.
Vi bjuder in Martin och Jon till nästa möte den 1/2 2012.
3. Övriga frågor
- Vi reviderar uppdraget och lägger till:
- Föräldrakoordinatorn ska vara delaktig i framtagandet och revideringar av våra
styrdokument, tex Likabehandlingsplanen.
- Varför använder vi Mac på Lemshaga?
Den är användarvänlig, får inte så lätt virus, är hållbar samt innehåller det vi behöver i vår
undervisning utan att vi behöver ”köpa in det extra”.
- Kan man skriva in årskurserna vid planetnamnen?
Det ordnar vi.
- Hur kan vi göra föräldrarna mer delaktiga i föräldrakoordinatorns arbete?
Denna punkt behöver vi ägna lång tid och bör prioriteras på ett specifikt möte. Det som
kort kom fram var att fk kan informera om uppdraget på första föräldramötet på hösten.
- Det är viktigt att alla nya fk-medlemmar väljs på föräldramötet för att kunna delta på
första fk-mötet. Vi brukar ha ett möte i september med de avgående medlemmarna och i
oktober med de nya tillkomna.
/Jill

