Föräldrakoordinatormöte Lemshaga Akademi 20130515
1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto (6-års)

Acki Holmin
Douglas Gustavsson
Christopher Clarke

delt
ej delt
ej delt

Neptunus (1)

Isa Gustavsson
Sonja Schmitz Gustafsson

delt
delt

Uranus (2)

Giovanna Davidsson
Sofie Graner

ej delt
ej delt

Saturnus (3)

Susanne Ahlgren
Åsa Björndal

delt
delt

Jupiter (4)

Stefan Tempelman
Anna Jaldevik

slutat
delt

Mars (5)

Sofia Prata
Pernilla Jurold
Sara Bringle

delt
ej delt
delt

Tellus (6)

Liselotte Lindstedt
Solveig Olsson

delt
ej delt

Venus (7)

Håkan Walles
Anna Ahlberg
Malin Forss

delt
delt
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
kvar att åtgärda:
- Föräldraparkeringen - gångstig (Jill)
- Ekologiskt halkbekämpningmedel (Susanne Ahlgren)
- Portalen till Lemshaga föräldraparkering (Jill)
- Ängsholmenfoldern (Pernilla Jurold, Sara Bringle)

3. Uppföljning av årets mål 2012-2013
- Fest för att öka delaktigheten bland föräldrarna
- Göra ett vindskydd tillsammans med föräldrarna
- Skriva in fk-mötena på Kalendariet
- Bjuda in till en föreläsning kring sociala medier.
- Säkerheten kring busshållplatsen
- Nattvandring
- FK tar in frågor från föräldrar inför mötet
- ”Att vara förälder till barn i olika åldrar”
Måluppfyllelse:
- Mötena ligger nu på hemsidans Kalendarium
- Nattvandring. Nu har vi en koordinator från Lemshaga, Anna Ahlberg (nattvandra.nu)
- Föräldrakoordinatorerna har tagit in fler synpunkter från föräldrarna än tidigare år.
Ej uppfyllt:
- Festen blev inte av på grund av att vi tog ett gemensamt beslut om detta.
- Vindskyddet har inte byggts på grund av att vi inte har fått tillstånd av markägaren
- Föreläsning kring sociala medier blir mål nästa år. Vi avvaktade med en egen föreläsning
på grund av att kommunen anordnade en sådan för alla föräldrar i kommunen.
- Vi behöver kontakta SL för att höra om vi kan få bussvakter till hållplatsen. Om det inte
fungerar behöver vi se över om vi kan organisera föräldrarna på något sätt.
Mål 13-14
- Socialt föräldraprogram - ”Att vara förälder till barn i olika åldrar”
- Säkerheten kring busshållplatsen
- Sociala medier
4. Nästa läsårs mentorer
6-års, Pluto Maria Jones, Agneta Atterday, Anna Berlind, Ansvarspedagog Urban
1. Neptunus
Marie Moberg, Karoline Wallbeck Hallgren, Ansvarspedagog Anita
2. Uranus
Annika Hysing & Mari Österman, Ansvarspedagog Agneta
3. Saturnus
Cecilia Högsveden East & Jenny Ek. Ansv
4. Jupiter
Cecilia Hulin, Marie Asplid
5. Mars
Annica Kjell & Josefine Rejler, Åsa Gustavsson
6. Tellus
Patrik Bohjort, vakans sv/en, Cristin Axörn (vakans HT)

7. Venus
Marcela Salazar, Maria Niläng, Madelene Larsson
8. Merkurius
Ingrid Eriksson, Maggie Morkos, vakans No
9. Solen
Fredrik Pettersson, Jeanette Christersson, Maria Jonsson
Föräldrakoordinatorerna från blivande Merkurius har synpunkter på att eleverna nu har fått
byta No-lärare alldeles för ofta och skulle gärna se att det gick att behålla den vikarien
som kommer vid Gabriels föräldraledighet i två år. Skolledningen kan inte lova detta, men
ska hålla det i minnet till nästa år.
3. Övriga frågor
- Läxinformation.
Det krävs av lärarna att alla läxor läggs ut på Schoolsoft. Det behövs rutiner som är tydliga
för alla (även lärarna). Jill och Anna-Lena tar upp det med personalen inför
höstterminsstarten.
- Information som ligger på Hemsidan och Schoolsoft.
Den måste vara så enkel som möjligt för att det ska bli tydligt vad som menas.
- Matsäckar.
Finns det någon gräns för hur många matsäckar man ska ha under ett läsår?
Nej, det finns ingen sådan regel i Skollagen, men däremot bör skolan ha en känsla för vad
som är rimligt att begära.
- Vad förväntas föräldrar ställa upp på under skoldagen?
Vi tycker att det är mycket trevligt och bra att kunna vara många vuxna när klassen ska
åka till stan eller liknande och vi ser att det är många föräldrar som ställer upp. Men om en
förälder inte har möjlighet till det ska man inte ha dåligt samvete.
- Skolans Dag. Kan den börja lite senare?
Vi ser över tiderna till nästa år.
- Mellis. Har det blivit sämre? Jill tar ett samtal med köket.
- Boka utvecklingssamtal. Samma rutiner. Schoolsoft.
- Konserten. Eleverna känner sig pressade att få biljetterna sålda.
Skolledningen undersöker på vilket sätt biljetter delas ut för försäljning.
/Jill och Anna-Lena

