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1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto

Isa Gustavsson
Sonja Schmitz Gustafsson

närvarande
närvarande

Neptunus

John Kjell
Stefan Zetterqvist

närvarande
närvarande

Uranus

Susanne Ahlgren
Johan Aronsson

Ej 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

närvarande
närvarande
närvarande

Merkurius

Camilla Bring

ej närvarande

Solen

Ann Selvfén

närvarande

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

Närvarande
Närvarande

It/Media

Martin Anmark, IT-tekniker
Jon Widmark, mediapedagog
Erik Kjellander, praktikant

närvarande
närvarande
närvarande

2. Schoolsoft/Hemsidan
Idag har vi bjudit in Martin, Jon och Erik som svarar på frågor angående Schoolsoft och
Hemsidan. Martin och Jon är de personer som är mest insatta och man kan alltid fråga
dem om det mesta.
Dessa frågor kom under kvällen:

Läxor
• Ska alltid läggas in på Schoolsoft för alla klasser på skolan dvs från åk 1-9
• Lärarna måste säga vad läxan är och inte bara säga att ”den ligger på Schoolsoft”.
• Kan man lägga in datum på läxan?
• Inte har gjort läxan-ruta. Finns det?
Frånvarorapportering
• Lemshaga förväntar sig att föräldrarna frånvarorapporterar sitt barn. Lärarna kan ändra i
frånvaron om det har uppstått ett fel från skolans sida. Det är viktigt att läraren använder
sig av frånvarofunktionen så att det inte blir en kommunikationsmiss med hemmet.
Läraren ringer till Expeditionen på första 20-minutersrasten om någon elev saknas men
inte är rapporterad.
• Om inte barnet har kommit till skolan och inte är frånvarorapporterad kommer
Expeditionen att ringa föräldern/hemmet för att kontrollera om barnet är hemma med
giltig frånvaro.
Har lärarna fått utbildning på Schoolsoft?
• Ja, de har alla fått utbildning och det pågår hela tiden. Vi ser att det numera används
mer aktivt, men det sker fortfarande missar.
• Lärarna måste lägga in pdf eftersom de som har PC inte kan läsa ett dokument från
”pages”. Det missas ibland.
• I Mellangården använder man inte Schoolsoft lika aktivt som i Stor/Lillgården och Ladan.
Jon kommer att prata med dem om det. Vi tror att det är viktigt att föräldrarna lär sig
Schoolsoft redan när de har små barn. Efterhand blir det mer och mer information som
ligger där.
”Nyheter” på Schoolsoft
• Man ser inte om det är nya nyheter. Kan det markeras på något sätt? Det ligger ofta
gammal information som kallas nyhet. Det är viktigt att lärarna använder sig av ”Nyheter”
på det sätt som det är ämnat för dvs skolan/lärarna skriver i vilka som är berörda.
• Det är för mycket information. Lärarna får bara skriva i ”Nyheter” för dem det berör.
Uppdatera info om vårdnadshavare på Schoolsoft
• Det är viktigt att alla föräldrar uppdaterar sina mailadresser. Vi ser att det är många
mailadresser som inte stämmer. Föräldrarna bör ta som rutin inför varje läsår att gå in
och se om all data stämmer. Alla föräldrar som har kvar sina lemshaga.se-adresser har
inte aktivt ändrat sin adress.
Hur används Schoolsoft i dialog med hemmet?
• Schoolsoft är ett av våra kommunikationsverktyg, men det ska inte ersätta dialogen med
hemmet. De elever som riskerar att inte klara godkänt ska få information om detta via
mentorn. Utvecklingssamtalet är ett annat sätt att föra dialog på. På Schoolsoft kan
föräldern ta del av elevens personliga schema, läxor, prov, i vissa klasser
lektionsplaneringar, frånvaro, matriser, dokument inför utvecklingssamtal,
omdömen,matsedel, lokala pedagogiska planeringar (Lpp), men det ska inte ersätta
dialogen.
• Rutiner för att informera hemmet om en elev inte sköter sig? Det finns och ska vara en
tät dialog med hemmet om hur barnet sköter sig och det sker inte på Schoolsoft.
• Vad är Forum? Den fungerar ungefär som ”Dialog alla vuxna” i FC. Den ligger lite gömd
och kan vara svårt att hitta. Camilla Ulén tycker att den har fungerat mycket bra tex vid
klassresor för att kunna hålla kontakt med föräldrarna i klassen. Det syns inte på

Schoolsoft om det har kommit någon ny information. Om alla föräldrar har aktuella
mailadresser är det enkelt att göra ett massutskick genom mailen genom att gå in på
klasslistor och trycka på ”visa alla e-postadresser” högt uppe på vänster sida.
Veckobrev direkt i Schoolsoft?
Vi på Lemshaga tycker att det är viktigt att föräldrarna tar del i det veckobrev som
mentorerna skriver. Det visar på vår pedagogik, vad eleverna arbetar med och det är
dessutom ofta bilder och det är även information finns om kommande vecka. Veckobrevet
kommer att fortsätta att ligga på hemsidan då Schoolsoft inte kan hantera bilder.
Jon visar hur man kan se alla uppgifter som lärarna har lagt ut för hela terminen längst ner
till vänster på sin startsida under ”skriv ut veckoöversikt”.
Schema
I början på läsåret ligger ett klass-schema på hemsidan. På Schoolsoft ligger en början på
ett schema till eleverna. Detta schema är inte helt klart på grund av att olika grupper inte är
klara direkt från starten (tex Elevens val, där eleverna först måste välja grupp/inriktning).
Därför måste föräldrarna alltid titta på Hemsidan för att få ett korrekt schema.
App
Det finns inga planer på en app i nuläget, däremot kan man göra ett bokmärke och lägga
till på sin hemskärm för ”direktåtkomst”.
3. Övrigt
- Ny koordinator från Solen
Vi är mycket glada över att Solen har fått en representant - Ann Selfvén. Mycket
välkommen till oss!
- Förändrade öppettider i Storgården.
Storgården har nu samma tider som övriga skolan dvs öppnar kl.8.00. Föräldrarna är
informerade via veckobrev och anslag sitter på dörren in till Storgården.

/Jill och Anna-Lena

