Föräldrakoordinatormöte Lemshaga Akademi 20131106
1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto (6-års)

Annika Rosander
Frida Sato

delt
delt

Neptunus (1)

Acki Holmin
Christopher Clarke
Heidi Stenström

ej delt
delt
ej delt

Uranus (2)

Sonja Schmitz Gustafsson
Jacob Lannerö

delt
ej delt

Saturnus (3)

Cecilia Edling
Sofie Graner

delt
delt

Jupiter (4)

Susanne Ahlgren
Gunnar Persson

ej delt
delt

Mars (5)

Johan Schullström
Anna Dahlström

ej delt
delt

Tellus (6)

Sofia Prata
Pernilla Jurold
Sara Bringle

ej delt
delt
ej delt

Venus (7)

Anna-Lena Costermans
Helene Heed

ej delt
delt

Merkurius (8)

Håkan Walles
Anna Ahlberg
Isa Gustavsson

ej delt
delt
ej delt

Solen (9)

Krister Andersson

ej delt

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

delt
delt

1. Föregående protokoll
Justering:
Hastighetsbegränsning gäller på Lämshagavägen. Rektorerna ser över om eleverna kan
göra en 30-skylt
2. Övrigt
Värdesaker i Mellangården.
Lämna dessa i första hand till mentorerna, men vi avråder från att ta med värdesaker till
skolan.

Mellis
Framöver kommer mellis att skrivas upp på menyn på hemsidan. Det kommer inte att
endast serveras skorpor (fullkornsskorpor) utan också yoghurt och bröd.
Läxor, prov och inlämningar
Det växer i antal precis innan loven. Det beror delvis på att klasskonferenserna är v.45 och
rektorerna önskar få information om aktuella läget i klasserna.
Läxor läggs ut på Schoolsoft för att alla ska kunna se den totala belastningen. Föräldrarna
önskar att rektorerna påminner lärarna om att lägga ut läxor på Schoolsoft med
framförhållning (gärna en vecka innan).
Höstlovet
Det visas film under höstlovet. Är åldersgränserna respekterade? Rektorerna ser över det.
3. Likabehandlingsplanen
- Föräldrakoordinatorerna läste igenom Likabehandlingsplanen gruppvis och kom bl.a.
med följande synpunkter som ska tas med i kommande års revidering av
- Likabehandlingsplanen:
•
Nätmobbing borde tas upp som en specifik företeelse.
•
Trygghetsgruppen - Det borde vara tydligare vilka hus som ingår i respektive
representants ansvar, t.ex. att Villan ingår i Mellangårdens arbetslag.
•
Kuratorssamtal nämns vid diskriminering, men inte annars.
•
Diskriminering - Alla diskrimineringsgrunderna borde vara med.
•
Det borde förtydligas att siffrorna kommer från kundundersökningen Pilen vars min
och max är 0-4.
•
Det låga resultatet beträffande frågan ”Vuxna på skolan agerar...” borde
kommenterats.
•
Bilaga 1. Det borde framgå tydligare att det är den som blir utsatt som avgör vad
som upplevs som kränkande behandling.
•
En bedömning görs om elevernas föräldrar ska delta på samtalet, annars
informeras de alltid per telefon - Byt ordning på dessa meningar.
•
Planen utgör generellt ett bra ramverk och är en bra grundstomme
•
Mål - Hur skulle man kunna mäta effekterna av det målinriktade arbetet?
•
Förtydligande av hur vi arbetar med de yngre eleverna (år F-3), där det t.ex. inte
finns kamratstödjare. Metod för de yngre än år 4
•
Välkomnandets Etik i form av ambitionen att hälsa på varandra verkar ha försvunnit
på skolan, här behövs förnyade tag!
•
Den reviderade planen ligger inte på hemsidan i tid i år.
•
Ett förslag är att göra t.ex. ”Alla hjärtans dag” till en Likabehandlingsdag.
4. Välkomnandets etik

Välkomnandets Etik i form av att vi alla hälsar på varandra har tappats bort lite. Vi vill därför att
alla lyfter detta i olika sammanhang och funderar kring hur vi kan få tillbaka den anda av att alla
hälsar på alla som alltid varit ett kännetecken för vår skola.

Vid protokollet
Jill och Anna-Lena

