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1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto (6-års)

Annika Rosander
Frida Sato

delt
delt

Neptunus (1)

Acki Holmin
Christopher Clarke
Heidi Stenström

delt
delt
delt

Uranus (2)

Sonja Schmitz Gustafsson
Jacob Lannerö

delt
delt

Saturnus (3)

Cecilia Edling

delt

Jupiter (4)

Susanne Ahlgren
Gunnar Persson

delt
delt

Mars (5)

Johan Schullström
Anne Dahlström

delt
delt

Tellus (6)

Sofia Prata
Pernilla Jurold
Sara Bringle

delt
ej delt
delt

Venus (7)

Anna-Lena Costermans

delt

Merkurius (8)

Håkan Walles
Anna Ahlberg
Isa Gustavsson

delt
delt
delt

Solen (9)

Krister Andersson

delt

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

delt
delt

2. Start
- Presentation av alla föräldrakoordinatorer 2013-2014
- Vad gör en föräldrakoordinator?
- Årets mål
- Ängsholmen

3. En föräldrakoordinators uppgift är (information tagen från www.lemshaga.se)
•

samordna föräldrars intressen och arbeta för utveckling av Lemshagas värdegrund.

•

vara länken mellan skola och hemmet

•

ha en god kontakt med mentorerna för sin klass

•

vara ”bollplank” till föräldrarna

•

samla idéer och synpunkter och föra fram dem på mötet/till rektorerna.

•

vara beredd att efter val sitta i styrelsen för Lemshaga Akademi

•

mål för året sätts upp efter första mötet på hösten.

•

vara delaktig i framtagandet av våra styrdokument, tex Likabehandlingsplanen.

Hur jobbar en föräldrakoordinator med sin klass?
- Information om uppdraget ges på höstterminens föräldramöte.
- Eventuellt byter klassen föräldrakoordinator. Mentor meddelar skolledningen vem som blir den nya
mentorn. Vi ser helst att en föräldrakoordinator sitter minst två år.
- Möten en gång/månad. Vi ses alltid första onsdagen i månaden i matsalen, om inte annat meddelas.
Undantag är september, under loven, januari och juni. Det blir ca 6 ggr/år.
- Inför mötena tar föräldrakoordinatorn in synpunkter från alla föräldrar senast fredagen innan mötet.
- Efter mötet ger föräldrakoordinatorn övriga föräldrar i klassen information, gärna via veckobreven eller via
forum på Schoolsoft.
- Protokollet läggs ut på hemsidan när alla har godkänt innehållet.

Mål 13-14
- Socialt föräldraprogram - ”Att vara förälder till barn i olika åldrar”
- Säkerheten kring busshållplatsen
- Sociala medier

3. Övriga frågor
- Har Lemshaga fler studiedagar än andra skolor?
Nej, vi följer läraravtalet och har lika många dagar som alla andra kollektivanslutna skolor.
- Ingarövägen, hastigheten sänkas?
För tre år sedan la Föräldrakoordinatorerna ner mycket tid och kraft på att försöka få
hastigheten på Ingarövägen sänkt. På grund av att Ingarövägen är en länsväg lyder den
under Länssstyrelsen och därmed är det en komplicerad fråga. Polisen, Värmdö kommun,
SL och Länsstyrelsen uppvaktades och det var med mycket små marginaler vi fick igenom
en sänkning på 50km/h under den tidpunkt många av våra elever och familjer var i rörelse.
Om vi ansåg att det var en extremt farlig korsning kunde Polisen se till att det blev
”förbjuden vänstersväng”, vilket skulle ställa till med mycket trassel för de bilar som
kommer från Gustavsbergshållet. Att åka till Brunn för att lagligt komma in från rätt håll på
Lämshagavägen var inget alternativ. Därför tog vi beslutet att vara nöjda med 50 km/h
tillsvidare.
- Är det mögel i Villan?
Vi undersöker om så är fallet. Skolan har inga misstankar om att det kan vara det, men för
säkerhets skull ska vi undersöka det.
- Maten på Lemshaga. Det är spridda åsikter om maten. Vad är det som gäller?
Alla våra måltider är näringsberäknade. Det är mycket noga kontroller från
Livsmedelsverket på att maten sköts på rätt sätt. Lemshaga har två utbildade kockar i

köket och de lagar all mat. Samtliga föräldrakoordinatorer instämmer med att maten håller
god kvalite´.
- Tangentbord till ”paddorna”? Eleverna i åk 7 och 8 saknar tangentbord, som de har blivit
lovade. Vad har hänt?
Tyvärr har tangentborden blivit försenade från leverantören. Vi bytte ut alla tangentbord i
våras därför att de var felproducerade. De väntas in i veckan. Information gick ut vecka 40
på Schoolsoft.
- Vad händer på nätet och var befinner sig våra barn?
Det är en hårdare ton på de sociala medierna nu än för några år sedan. Nätmobbingen
har ökat. Föräldrarna måste vara inne på sidor som deras barn är på, typ ask.se, kiks,
facebook mm, för att hålla koll på vad de gör. Många bra tips kom från
föräldrakoordinatorerna. Viber är en bra sida att chatta och ringa på, ansåg en förälder.
När det uppstår mobbing på nätet måste vi vuxna våga säga ifrån och ringa upp andra
föräldrar och berätta vad deras barn gör på nätet. Kan Trygghetsgruppen ha sociala
medier som en stående punkt?
Föräldrakoordinatorgruppen har som mål detta år att hitta en bra föreläsare för att få ökad
kunskap inom detta område.
- Lokala planeringar
Dessa finns på hemsidan och alla lärare i alla klasser ska skriva en lokal planering.
4. Ängsholmen
Föräldrakoordinatorgruppen planerar att göra en folder som inspirerar föräldrarna att
samarbeta med varandra och sina barn inför lägerskolan på Ängsholmen. Venus föräldrar
har varit mycket positiva till insamlingen av pengar då det inte har funnits krav eller
”måsten”. De önskar gärna dela med sig av sina erfarenheter. Det mottogs positivt av
föräldrakoordinatorsgruppen. Vi fortsätter att diskutera detta framöver.

/Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson

