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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

ej delt
ej delt
delt

Uranus (2)

Sonja Schmitz Gustafsson
Jacob Lannerö

delt
delt

Saturnus (3)

Cecilia Edling
Sofie Graner

ej delt
ej delt

Jupiter (4)

Susanne Ahlgren
Gunnar Persson

delt
ej delt

Mars (5)

Johan Schullström
Anna Dahlström

ej delt
ej 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

delt

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

delt
delt

1. Föregående protokoll
Utan anmärkning
2. Övrigt
- Mobilpolicy
Vi har mobilpolicy för alla årskurser, men reglerna skiljer sig åt. De finns att läsa på vår
hemsida under ”praktisk info”. Vi diskuterar en stund kring hur skolan kan förhålla sig till
mobiler och om vi kan förbjuda dem under skoldagen, åtminstone upp till och med åk 6.

Föräldrakoordinatorgruppens deltagare är överens om att mobilerna gör att eleverna blir
stillasittande istället för att leka med varandra.
Jill och Anna-Lena lyfter frågan med lärarna på ett stormöte.
- Extramat, extrafrukt
Vad säger skollagen om att ta med extra frukt till skolan?
Skollagen (1 juli 2011) är mycket bestämd på vad som gäller. Skolan ska vara avgiftsfri,
men skolgången medför vissa kostnader såsom vissa museibesök eller kostnader kring en
friluftsdag eller skolresor. Det är inte förbjudet att ta ut rimliga kostnader för aktiviteter som
anses vara värdefulla kunskaper och erfarenheter för eleverna, dock högst 500 kr/år.
När det gäller frukt kan en pedagog rekommendera föräldrarna att ta med en extra frukt
men aldrig kräva att så görs. I de fall pedagogen rekommenderar det handlar det oftast om
att eleven inte äter en lunch som de står sig på fram till fruktstunden på eftermiddagen
(gäller för de som går på Fritids).
- Luciatåget
Plutos föräldrar undrar över kostnader kring Lucia. Det är en lång tradition att Lemshaga
har Luciatåg. Det har nu blivit så stort att vi inte längre kan garantera säkerheten med
parkering eller lokal på grund av alla besökare. Artipelag är en tillräckligt stor lokal för att
kunna ta emot oss alla. Vi betalar en hyra på 40 000 och dessutom hyr vi bussar från
Artipelag.
- Klassråd
Hur ofta är det klassråd i Tellus, åk 6? Vi vet inte hur ofta de har klassråd, däremot träffar
Jill och Anna-Lena Elevrådet 1 gång/termin. Vi återkommer om det.
Kan de ha tex ett café som de kan samlas kring?
Vi har ett café i Ladan med de äldsta barnen och det finns ingen möjlighet att ordna en
caféverksamhet i Storgården av praktiska skäl.
- Föräldraparkeringen
Föräldrakoordinatorgruppen har i flera år försökt få till en parkering som är säkrare för
barnen. Det har varit mycket svårt att få till en lösning som är väl fungerande, men vi
fortsätter att jobba för en säkrare lösning.
- Toaletterna
Toaletterna i Mellangården kan ibland vara ospolade och nedkissade. Just nu arbetar
lärarna med att få ordning på toaletterna genom att låta eleverna sköta dem och även ha
flick och pojk-toaletter. Det är ett gemensamt projekt och vi ser fram emot att det blir en
bättring av hygienen. I övriga gårdar är toaletterna i fint skick.
- Datorer
Alla elever får nya laddare när de får sin nya dator i åk 7. Enligt avtalet ska eleverna
ersätta dator och/eller kringutrustning som går sönder under dessa tre år som eleven har
sin dator. Skolan har ingen möjlighet att stå för denna kostnad utan det är elevernas och
vårdnadshavarnas ansvar.
- Grusa gången
Jill meddelar Säteriet att det behövs fylla på grus på gången till Villan.
3. Nattvandring
Anna Ahlberg berättar om hur nattvandringen fungerar i Gustavsberg och på Ingarö.
Hur når vi bäst ut med informationen?

Nattvandrarna är en organisation som vandrar runt bland ungdomarna på fredag och
lördagkvällar. Det är viktigt att det finns vuxna ute på kvällarna, speciellt då många
ungdomar är ensamma ute. Vi kan alla göra en mycket viktig samhällsinsats för våra
ungdomar som även de andra skolorna i Värmdö gör.
De brukar träffas kl.20.00 för en gemensam fika. Lämpliga årskurser är åk 6 till åk 9.
Nästa möte är 5 februari kl.18.30.
Vid protokollet
Jill och Anna-Lena

