Föräldrakoordinatormöte Lemshaga Akademi 20121107
1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto (6-års)

Acki Holmin
Douglas Gustavsson
Christopher Clarke

ej delt
delt
delt

Neptunus (1)

Isa Gustavsson
Sonja Schmitz Gustavsson

ej delt
delt

Uranus (2)

Giovanna Davidsson
Sofie Graner

delt
ej delt

Saturnus (3)

Susanne Ahlgren
Åsa Björndal

delt
delt

Jupiter (4)

Stefan Tempelman
Anna Jaldevik

delt
delt

Mars (5)

Sofia Prata
Pernilla Jurold

delt
ej delt

Tellus (6)

Liselotte Lindstedt
Solveig Olsson

delt
delt

Venus (7)

Håkan Walles
Anna Ahlberg
Malin Forss

delt
delt
delt

Merkurius (8)

Mia Andersson
Krister Andersson
Camilla Ulén

ej delt
delt
delt

Solen (9)

Camilla Bring

ej delt

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

delt
delt

2. Föregående protokoll
- lämning på morgonen på fritids:
Douglas (Pluto) tar upp att det finns vårdnadshavare i Pluto som inte känner sig bekväma
med att själva ansöka om utökade öppettider på fritids, utan önskar att behovet tas upp
som en kollektiv önskan om utökade öppettider. Skolledningen informerar om att
öppettiderna anpassas efter enskilda behov och att man därför enskilt måste ange att
man har behov av utökade öppettider. Skolledningen kommer att ta fram en blankett för
detta.

- stenen vid elskåpet
Jill har varit i kontakt med Säteriets fastighetsskötare och fått information om att stenen
ligger vid elskåpet för att skydda den för påkörning och kommer inte att flyttas.
- lägerskola
Skolan anordnar läger för alla årskurser, men i Solen (åk 9) kan föräldrarna anordna en
skolresa. Vi arbetar just nu med en förtydligad policy där alla parter kommer till tals
(föräldrar, lärare, skolledningen). Till nästa gång kommer vi med ett utkast till den.
- stress vid ombyte idrott
Jill pratar med idrottslärarna om att det är viktigt att eleverna får tid på sig att duscha och
hinna i tid till nästa lektion.
- en mer utarbetad mall för föräldrarkoordinatorn för information på föräldramötena
Ej klart ännu, skolledningen kommer att ta med sig ett utkast för detta till nästa möte.
3. Föreläsning kring IT, nätmobbing och droger
Giovanna Davidsson föreslår att vi arbetar varje år med någon typ av föreläsning.
Vi beslutar oss för att satsa på att fördjupa vår kunskap kring vad som händer på nätet
under de kommande två åren.
4. Mellis
Alla mellis (och övriga måltider) är näringsberäknade och alla måltider har en tillräckligt
stor mängd näringsinnehåll. Det står i vår skollag att skolan måste näringsberäkna alla
måltider och det sker på Lemshaga. Den förälder som önskar ta del av dessa
näringsberäkningar kan vända sig till Jill.
De elever som inte går på Fritids, FritidsKlubben eller Klubben kan köpa mellis för 10 kr.
Om man endast vill köpa frukt kostar det 2 kr. Tider 14.45-15.15.
5. Övrigt
Föräldrakoordinatorerna som vill ta upp egna frågor skickar in dessa i förväg (senast
fredagen innan), för eventuell beredning av skolledningen.
- parkeringen
Vad har hänt med önskemålet från förra året att få en gångväg vid föräldraparkeringen?
Det är en stor oro bland föräldrarna att det kan hända en olycka med backande bilar och
en mörk parkering. Frågan har tagits upp med chefen för Säteriet som då var positiv till
detta. Dock har ingenting hänt, vilket det framkom kritik för på mötet. Frågan kom upp
huruvida föräldrakoordinatorerna själva skulle vända sig till ansvarig på Säteriet, men
skolledningen avrådde från detta och bad om att få ta frågan ytterligare en gång med
Säteriet. De återkommer i frågan.
- Belysning
Inför årets mörka period har både Säteriet och skolan sett över all utebelysning. Säteriet
ansvarar för alla elstolpar och skolan för väggbelysningen. En elektriker har lagat all
armatur som varit trasiga samt installerat ny belysning. Det kommer trots detta ändå att
inträffa att glödlampor går sönder. Vi åtgärdar dessa så snart vi kan.
- fritids skollovsaktiviteter

Önskemål om att aktiviteten för dagen/veckan läggs ut på Schoolsoft så att eleverna kan
ta med sig saker/utrustning. Skolledningen tar upp det med fritids.
Jill har pratat med fritids efter mötet och det är så rutinerna ser ut, men inte alltid följs. Det
blir skärpning tills nästa lov.
- portalen från parkeringen till skolan.
Föräldrakoordinatorerna tar upp att denna portal nu varit nedtagen för renovering i över
ett års tid. Detta medför en risk för barnen som då inte har ett naturligt märke att stanna
upp vid, utan rusar ut på parkeringen. Skolledningen ska kolla upp med Sven vad som
har hänt med den.
- Lucia
Information ligger nu på vår hemsida. Anledningen till att vi nu tvingas byta lokal är att det
inte längre är lämpligt att förlägga Lucia i vår gymnastiksal ur framförallt en
säkerhetsaspekt, då det blivit för trångt. Vidare har många föräldrar blivit besvikna då de
inte fått plats i lokalen. Eleverna i kören uppskattar att de endast behöver göra en
luciakonsert. Skolan provar nu detta nya grepp för att alla ska få plats och en möjlighet att
dela den magiska upplevelse som våra luciatåg brukar utgöra, och kommer att utvärdera
efteråt.
Nästa gång:
God läsinlärning. Hur bevakar Lemshaga det svenska språket?
Skolans nya Bibliotek. Hur kommer den att fungera?
Frågor och svar från föräldrakoordinatorer som inkommit efter mötet:
Pluto (svaren från skolledningen är i blått)
•

Mattiderna för Pluto upplevs som förtidiga och även om man skickar med frukt så är
det långt från mellanmålet tills det blir middag hemma
Mattiderna har vi försökt att ändra, men det gav ett mycket dåligt utslag då små
elever mötte stora i matsalen. Så gick det inte att ha det. Vi måste helt enkelt ha Pluto när
de andra barnen i Mellangården äter sin lunch. Denna fråga brukar alltid komma upp
bland Plutos föräldrar, men efter ett tag känns det helt ok att äta 10.30. Det viktiga är att
barnen får i sig ordentligt på mellanmålet kl.13 och en frukt vid 16.30. Fungerar inte det
tillfredsställande?
•
Det behövs information och bättre marknadsföring för föräldrafesten. Det verkar
oklart om det skall vara en den 17/11. Man önskade också att det skall sättas lappar
på dörrarna så det blir bättre uppslutning.
Vi tog ett beslut att inte ha någon föräldrafest i år. Den är struken i kalendariet. Beslutet
togs av föräldrarna som inte ansåg sig ha möjlighet att genomföra den. Vi valde istället att
anordna en föreläsning.
•
Det skulle kännas tryggare att ha en rondell vid infarten till Lemshaga. Även om
farten är sänkt respekteras det inte och är nära tillbud ibland
Tyvärr är det inte möjligt att ha en rondell där. Vi har provat många olika förslag och tillslut
kommit fram till att den ligger bra där den är. I samband med att rondellen byggdes
ordentliga gångvägar. Någon fara för eleverna bör inte finnas. Att farten bör respekteras är
en självklarhet - det är ju era barn som går där. Kanske vi ska gå ut med mer information?
•
Det finns någon oklippt taggbuske på väg upp från parkeringen som någon hade
fastnat med kläderna i
Vi ska framföra det till Säteriet som ansvarar för skolgården.
•

Sen har jag en egen fundering över hur långt koordinatorns ansvar sträcker sig. När det
t.ex. kommer en fråga om tidigare öppning. Är då tanken att jag skall driva den och ta reda
på hur många som önskar det inom Pluto (vilket jag gjorde) men skall jag ockå fråga de
andra klassernas koordinatorer om de har intresse också. Frågan är väl om vi mer är
språkrör ellan eller om vi har ansvaret att driva frågorna.
Ni har ansvar för att föra fram frågor, inte att driva dem.

