Föräldrakoordinatormöte Lemshaga Akademi 20121003
1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto

Acki Holmin
Douglas Gustavsson
Christopher Clarke

Deltagande
Deltagande
Ej deltagande

Neptunus

Isa Gustavsson
Sonja Schmitz Gustavsson

Deltagande
Deltagande

Uranus

Giovanna Davidsson

Deltagande

Saturnus

Susanne Ahlgren
Åsa Björndal

Ej deltagande
Ej deltagande

Jupiter

Stefan Tempelman
Anna Jaldevik

Deltagande
Ej deltagande

Mars

Sofia Prata
Pernilla Jurold

Ej deltagande
Ej deltagande

Tellus

Liselotte Lindstedt
Solveig Olsson

Deltagande
Ej deltagande

Venus

Håkan Walles

Ej deltagande

Merkurius

Mia Andersson
Krister Andersson
Camilla Ulén

Deltagande
Deltagande
Ej deltagande

Solen

Camilla Bring

Ej deltagande

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

Närvarande
Närvarande

1. Presentation av alla föräldrakoordinatorer 2012-2013
Vi hälsar alla föräldrar varmt välkomna till årets första föräldrakoordinatormöte.

2 .Vad gör en föräldrakoordinator?
En föräldrakoordinators uppdrag ligger synligt på hemsidan. Se vidare under fliken
”Rekommenderade länkar”/Föräldrakoordinatorgruppen. På den sidan kan ni läsa om
uppdraget, följa med bakåt i tiden vad föräldrakoordinatorgruppen har gjort och diskuterat.
Ett av målen förra året var att en föräldrakoordinator skulle presentera sig och uppdraget
på ett föräldramöte. Det har inte skett fullt ut i varje klass. Önskvärt vore om alla
föräldrakoordinatorer gjorde detta för att synliggöra sig själv samt berätta om detta viktiga
uppdrag som en viktig länk mellan skolan och föräldrarna.
Ett viktigt uppdrag är att vara delaktig i framtagandet av våra styrdokument och en första
uppgift blir att delta i arbetet med ”Likabehandlingsplanen” samt ”Verksamhetsplanen”.
Mer information kommer senare. Alla kommer att få tid att läsa in dokumenten innan vi
diskuterar den. För närvarande ligger förra årets upplaga ute på vår hemsida under
”Praktisk info”/Handlingsplaner/Likabehandlingsplan.
3. Mål i föräldrakoordinatorgruppen
Dessa mål satte förra årets grupp upp:
- Fest för att öka delaktigheten bland föräldrarna
- Göra ett vindskydd tillsammans med föräldrarna
- Skriva in fk-mötena på Kalendariet
- Sociala medier. Bjuda in till en föreläsning.
- Säkerheten kring busshållplatsen
- Nattvandring - logistik
- FK tar in frågor från föräldrar inför mötet
- ”Att vara förälder till barn i olika åldrar”
HUR vi gör ska vi prata mer om i höst.
4. Övriga frågor
- Vägen. Det finns en stor sten vid elskåpet.
Jill kontaktar Jerry för att se om det är möjligt att flytta på stenen.
- Elevens val. IT-Media. När får man det?
Åk 6, Tellus är prioriterade i valen, men när många elever väljer samma sak måste man
”dra lott”. Det har uppmärksammats på Klassrådet, eleverna har träffat skolchef Jill
Sterner i denna fråga och mentorerna är medvetna om problemet och ska se vad de kan
göra för att åtgärda det till våren.
- Sändaren
Information har gått ut från en förälder till föräldrarna i Mars och Tellus och skolledningen
har skrivit svar på hemsidan. Det gäller en ny sändare som sitter på Storgårdens tak som
ombesörjer vårt interna telefonsystem. Skolans ledning har anlitat en oberoende förening
som har mätt den strålning som sändaren ger och det är långt under de gränser som
Strålskydds-myndigheten rekommenderar. De som fortfarande är oroliga kan ringa till
skolans ledning och/eller ta kontakt med en insatt kontaktperson på
Strålskyddsmyndigheten, Elektromagnetiska fältet, tfn. 08 799 40 15 Ti & To kl.
10.00-11.15.
- Tidigare öppet tider? Även för de äldre?

De föräldrar som är i behov av mer tid än den som skolan erbjuder på fritids kan göra en
ansökan till skolans ledning som tar frågan vidare till styrelsen. När det gäller elever i åk
4-6 finns ingen barnomsorg på morgonen. Då anses man vara tillräckligt stor så att man
kan klara sig själv tills skolan startar. Anledningen till att Storgården öppnas kl.8 är att det
tidigare har varit stökigt bland eleverna (när skolan öppnades tidigare) samt att allt fler
elever samlades tidigare och tidigare och det ökade på oron bland eleverna. Detta gjorde
också att första lektionen på morgonen blev stökig. Skolledningen ska undersöka om det
under den kalla perioden går att öppna något tidigare, men lovar ingenting. Det är en
bemanningsfråga.
- Mellanmålet. Soppan inte populär och vi talar om vikten av ett ordentligt mellanmål.
Detta är någonting som Jill tagit med köket vid ett flertal tillfällen och skolans mellanmål
uppfyller de krav som finns på näringsinnehåll. Men självklart ska vi ta upp frågan med
köket och prata mer om det nästa gång.
- Lägerskola. Övernattning för lärarna. Struktur.
Mer information om lägerskolan och vad det är som gäller tar vi upp nästa gång. Det ser
olika ut för olika åldrar. Skolan ansvarar för att pedagoger finns med på lägret i år 6 till
Ängsholmen, ett läger som föräldrakoordinatorerna tidigare initierat, och som skolan
förvaltat vidare som en tradition. Övriga läger har hittills organiserats utifrån
överenskommelser föräldrar emellan, men nu finns ett behov av att förtydliga vilket ansvar
skolan tar för övernattning, vilket skolledningen kommer att göra.
- Bättre fotbollsplan
Lemshagas bollplan på nedre delen av ängen är ingen fotbollsplan utan endast en äng
som vi har satt upp två mål på. Den ”riktiga” fotbollsplanen är på IP. Från när får man gå
dit och spela på rasten? Det är lite olika och beror på vilket ansvar eleverna kan visa, men
vid 12-13-års ålder kan det fungera. Lärarna tar det med sin klass.
- Antistress. Raster. Vad gäller efter idrotten?
Alla klasser har minst 15-20 minuter från idrottens slut till nästa lektion. De bör hinna med
att duscha. Det finns i regel andra orsaker till att eleverna inte duschar tex att man inte
vill, inte känner sig bekväm att byta om/duscha ihop med andra, orkar inte m.m
Idrottslärarna kämpar på med detta.
- Enkät om lektionerna? Vet läraren om när eleverna tycker att en lektion är bra eller inte?
Kan man ta reda på det genom en enkät?
Det finns en sådan enkät på skolan som vi kallar för ”Pilen”. De undersökningar som har
gjorts gäller 6-årsgruppen, åk 2, åk 5 och åk 8. Från och med i år tänker vi utöka den med
”Minipilen”.Vi väljer ut frågor från ”Pilen” och gör en egen enkät till alla elever på skolan.
- Skolfotograferingen
Vi rekommenderar alla som inte är nöjda med sina foton att klaga till fotografen. Vi
kommer inte använda samma företag igen.
- Droger
Det är mycket droger på Värmdö och Ingarö. Viktigt att alla föräldrar är medvetna om vad
deras barn gör på kvällarna. I skolan tar vi upp risker med droger på olika sätt i olika
ämnen från ca 12 års ålder.
- Hur presenterar man uppgiften som föräldrakoordinator? Kan vi skriva ihop en mall?

Vi fyller på den information som vi har på hemsidan och lärarna lägger ut info i
veckobreven inför första föräldramötet.

Vid datorn
Jill Sterner
/skolchef/

