Föräldrakoordinatormöte Lemshaga Akademi 20130410
1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto (6-års)

Acki Holmin
Douglas Gustavsson
Christopher Clarke

delt.
delt
ej delt

Neptunus (1)

Isa Gustavsson
Sonja Schmitz Gustavsson

delt.
delt

Uranus (2)

Giovanna Davidsson
Sofie Graner

delt
delt

Saturnus (3)

Susanne Ahlgren
Åsa Björndal

ej delt
delt

Jupiter (4)

Stefan Tempelman
Anna Jaldevik

slutat
delt

Mars (5)

Sofia Prata
Pernilla Jurold
Sara Bringle

delt.
delt
delt

Tellus (6)

Liselotte Lindstedt
Solveig Olsson

delt
ej delt

Venus (7)

Håkan Walles
Anna Ahlberg
Malin Forss

ej delt
delt
ej delt.

Merkurius (8)

Mia Andersson
Krister Andersson
Camilla Ulén

ej delt
ej delt
ej delt

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

delt
delt

Solen (9)
Rektor/skolchef

2. Föregående protokoll
- Elevskåpen har en sockel och skåpen används även som sideboard. Det är mycket
praktiskt för både lärarna och eleverna.
- Föräldraparkeringens säkerhet ökas genom att bygga en separat gångväg, detta är inte
klart.
- Susanne Ahlgren är inte med i dag, men hon skulle återkomma med förslag på ett
ekologiskt halkbekämpningmedel.

3. Övriga frågor
- Internetföreläsning (Anna Jaldevik)
På grund av sjukdom kom inte den föreläsare som var planerat på kommunens föreläsning
om IT, utan en ersättare från Fryshuset. Anna Jaldevik var inte nöjd med föreläsningen
som hade en mycket liberal inställning till faror på internet. Förslag på bra föreläsare
nämndes:
Surfalugnt.se. Jonny Lindkvist.
Isa Gustavsson ser gärna att vi satsar på en föreläsare som vänder sig både till elever och
föräldrar (hon har en kontakt). Det måste läggas en plan för det både praktiskt och
ekonomiskt om det ska fungera med klasserna. Jill och Anna-Lena tar med sig det på ett
ledningsmöte.
- Pilen.
Lärarna utvärderar och analyserar Pilen på utvärderingsdagen. Alla resultat går att hitta på
nätet för föräldrarna. Pilen: https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/
utbildn/allm/enkater.htx Nationella proven: http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?
pdf=&notgeo=&report=skolblad_gr&P_SKOL_ID=6739. Generellt sett får Lemshaga alltid
goda resultat, i år har elever i år 5 och 8 fått förhållandevis låga resultat i Pilen, vilket
resulterat i att skolledningen haft samtal med dem i smågrupper för att få en tydligare bild
av vad som ligger bakom detta.
- Tjänstefördelningen
Processen vid tjänstefördelningen sätter igång i februari då lärarna har möjlighet att
komma med önskemål. Jill och Anna-Lena sammanställer sedan allt. När det är klart
skickas det ut till alla lärare på remiss. Alla tjänster är baserade på vilken kompetens
lärarna har och eftersom kompetensen kan skifta har vi ingen princip
- Trimestersystemet
Vi har under året provat att ha ett trimesterschema dvs ett schema som delar upp året i tre
delar. Anledningen till att vi provar detta är att få ett bättre arbetsklimat för eleverna och
därmed minska den stress de känner inför att alltid hantera 16 ämnen. På detta vis blir det
färre ämnen och längre pass. Utvärdering har gjorts av elever och lärare där eleverna är
mer positiva än lärarna. När beslut tas inför nästa år måste alla inblandade parter tas i
beaktning och är vid skrivandes stund inte klart.
- Beröm från Plutoföräldrakoordinator
Plutos föräldrakoordinatorer vill via föräldrakoordinatormötet framföra beröm till
mentorerna som gör ett fantastiskt jobb med barnen.
4. Ängsholmen
Jill och Anna-Lena visar början på en folder om Ängsholmen. Föräldrakoordinatorerna från
Mars tar den med sig och fortsätter skriva från ett föräldraperspektiv.
5. Nästa möte
15 maj kl.18.30 i skolans matsal.
/Jill och Anna-Lena

