Föräldrakoordinatormöte Lemshaga Akademi 20120307
1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto

Isa Gustavsson
Sonja Schmitz Gustafsson

Ej närvarande
närvarande

Neptunus

John Kjell
Stefan Zetterqvist

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
Ej närvarande
Ej närvarande

Tellus

Kristina Eriksson
Håkan Walles

Ej närvarande
närvarande

Venus

Svante Lundqvist
Bertil Myhr
Camilla Ulén

Ej närvarande
Ej närvarande
närvarande

Merkurius

Camilla Bring

Ej närvarande

Solen

Ann Selvfén

Ej närvarande

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

Närvarande
Närvarande

Lärare

Sven Tell

Närvarande

2. Nattvandrare
Två representanter från nattvandrarna, Ingarö, berättar om vikten av att vara ute på
helgerna och vara en vuxen ute på kvällarna/natten. Lemshaga har elever från Ingarö,
Gustavsberg, Nacka, Vaxholm och Stockholm. Ingarö behöver verkligen hjälp med detta.
Arbetet sker helt ideellt utan någon som helst ersättning från kommunen. De vill gärna att
även Lemshagas föräldrar deltar aktivt i nattvandringen. Hur går vi vidare?
Camilla Ulén lyssnar med mentorerna om det går att få till ett kort informationsmöte om
nattvandrarna i samband med kommande föräldramöten.

3. Mål: Bygga ett vindskydd
Sven berättar om ”vindskyddsprojektet”. Det blir ett vindskydd med grillplats, som vi har
som mål att sätta upp under en helg. Vindskyddet ska byggas som ett timmerhus och
grillplatsen ska göras i ordning. Vi behöver vara ca 10-15 st (kan fungera med 20 personer
ca).
Förslag på helg: 5/5 kl. 9.00. Medtag verktyg och matsäck. Barnen är också välkomna!
Föräldrakoordinatorerna tar upp detta på föräldramötet och anmälan sker direkt till
sven.tell@lemshaga.se. Sven kommer med mer information till de som önskar deltaga.
4. Föregående protokoll
Schoolsoft
- Forum för klassen fungerar inte bra. Jill ber Jon se över det.
- Nyheter heter numera veckobrev.
- Planetnamnens ursprungshistoria ligger på ”Om Lemshaga”.
- Fritids aktiviteter vid loven. Jill har pratat med Fritids och de lägger ut alla aktiviteter på
Schoolsoft från och med måndagen när lovet börjar. På Måndagar planeras inga
utflykter, så att inte eleverna har glömt bort något under helgen utan kan påminnas under
måndagen.
5. Övrigt
- Öppettider
Fritids öppnar 7.30 på morgonen och stänger 17.00 på eftermiddagen. Detta informeras
alla nya föräldrar om när de söker till Lemshaga och så har det sett ut under alla år (sedan
starten 1995). Om det finns önskemål om ändrade öppettider innebär det stora
förändringar i ekonomi och organisation varför en sådan förändring måste tas upp i
styrelsen för att kunna se konsekvenser. Vi har hittills inte fått någon sådan förfrågan.
- Vägen.
Det är en ständigt återkommande fråga om vägens underhåll och skick. Vägen underhålls
av Lemshaga Säteri (hyresvärden)och det är de som beslutar när det ska göras
förbättringar, plogningar, sandningar osv. Vägen är svår att underhålla då det är för många
bilar som passerar varje dag på den här sortens väg och många gånger åker bilarna för
fort och det skapar gropar i vägen. Groparna uppstår snabbt. Det kan vara åtgärdat på
morgonen och på kvällen är groparna tillbaka. Det beror delvis på att vägens underlag
bland annat är gjord på gamla porslinsrester och placerad på en äng. Att göra om vägen
är mycket dyrbart och det ligger inte i den närmaste framtiden, i hyresvärdens planering,
att det ska ske. Däremot jobbar Säteriet på att försöka underhålla vägen så gott de kan
och det finns en god samarbetsvilja med Säteriets personal. Om vi kan åka lugnt och
försiktigt på vägen kan vi alla hjälpas åt att se till att vägen blir bättre.
6. Nästa möte
Onsdagen den 4/4 kl.18.30 i skolans matsal. Kallelse skickas ut på Schoolsoft

/Jill och Anna-Lena

