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1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto (6-års)

Annika Rosander
Frida Sato

delt
delt

Neptunus (1)

Acki Holmin
Chris Clarke
Heidi Stenström

delt
delt

Uranus (2)

Sonja Schmitz Gustafsson
Jacob Lannerö

delt

Saturnus (3)

Cecilia Edling
Sofie Graner

delt

Jupiter (4)

Susanne Ahlgren
Gunnar Persson

delt
delt

Mars (5)

Johan Schullström
Anna Dahlström

delt
delt

Tellus (6)

Sofia Prata
Pernilla Jurold
Sara Bringle

delt
delt

Venus (7)

Anna-Lena Costermans
Helene Heed

ej delt.
delt

Merkurius (8)

Håkan Walles
Anna Ahlberg
Isa Gustavsson

ej delt.
delt
delt

Solen (9)

Krister Andersson
Christin Lund

delt
delt

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

delt
delt

1. Föregående protokoll
- Mobilpolicyn kommer att diskuteras med lärarna den 10 februari. Skolledningen
återkommer.
2. Övriga frågor
- Lucia
Det har kommit föräldrareaktioner kring kostnader för Lucia samt att lokalen är för stor och
har dåliga kommunikationer.

Finns det någon alternativ lokal? Behöver vi ha det så stort? Vad är syftet med Lucia?
Lucia är en stark tradition på Lemshaga. Ett av få tillfällen då hela skolan är samlad. Det är
otänkbart att ha Lucia på skolan så länge vi bjuder in gäster till Luciaföreställningen. Vi har
undersökt lokaler runt omkring Gustavsberg, men det finns ingen ledig lokal som tar alla
som brukar komma. Just nu utvärderar lärarna tillsammans med skolledningen hur vi ska
förhålla oss till Lucia nästa år. Vi är också medvetna om vilka kostnader detta medför samt
att vi har en gedigen organisation kring evenemanget, som är tidskrävande.
Förslag från föräldrarna:
- Göra en undersökning hos föräldrarna - vad tycker de?
- Kan man dela upp det på tre föreställningar?
- Kan man betala efter förmåga? Kan man sponsra Lucia?
- Bemanning
Vi går ut med bemanningen i maj och då tar vi upp det på vårt majmöte. Förhoppningsvis
är allt klart då.
- Maten
Är det en skröna eller är det så att det finns hår i maten? Återvinns mat som ”har hamnat
utanför” kantinerna?
Personalen på Lemshaga är matvärdar och äter samma mat som eleverna. Jill och AnnaLena äter alltid maten på Lemshaga och har hittills aldrig sett ett hårstrå i maten, men vi
kan inte garantera att det inte finns. Det är många elever som tar sin egen mat och det kan
nog hända att det sker. Vår kökspersonal har uppsatt hår och de är hårt bevakade av
inspektörer från Arbetsmiljöverket och av kommunens inspektörer och inspektioner sker
utan förvarning.
Nej, ingen mat stoppas tillbaka i kantinerna utan den mat som ”hamnar utanför” torkas upp
och slängs av matvärdarna och/eller kökspersonalen.
- Schoolsoft
Önskemål från föräldrarna är att lägga läxor på en dag (och inte fler) i Jupiter och Mars, åk
4 och 5. Föräldrarna känner sig stressade av att gå in alltför ofta.
I de äldre klasserna går eleverna själva in på Schoolsoft.
Framförhållning och konsekvent handlande. Vi återkommer i frågan.
- App?
Finns det någon förälder som kan ordna en app så att man kan gå direkt in i systemet?
Vi vänder oss till Schoolsoft och vår egen it-tekniker Martin.
Martin svarar:
Vi har ingen möjlighet att göra en app. Det måste Schoolsoft göra och endast dem.
- Tjejtoan
Det har varit stopp i toaletten i Lillgården och därför har lukt förekommit. Vi har nu åtgärdat
det och vi kommer ha koll på toaletten så att det kan åtgärdas omedelbart.
- Läxor
På Lemshaga har vi inte läxläsning på schemat utan vi kallar det för fördjupning.
Det är viktigt att lärarna tar till vara på tiden. Föräldrarna berättar att vissa klasser fikar på
dessa lektioner och det är inte att ta vara på dyrbar lektionstid. Jill och Anna-Lena kommer
att ta upp läxor på vårt Stormöte med lärarna måndagen den 10/2. Vi återkommer i frågan.

Kan Klubben ha läxläsning? Det går utmärkt att läsa läxan på Klubben då det finns både
plats och tid. Den personal som finns på plats kan hjälpa till om det fungerar med resten
av verksamheten.
- Lillgårdens insläpp
Insläpp sker 8.15. De elever som är tidiga kan gå in i Storgården. Finns det möjlighet för
eleverna att komma in från kl.8.00. Skolledningen återkommer efter att ha pratat med
lärarna i Storgården.
Svar från lärarna:
Vi provar en period att låta eleverna sitta i entrén från kl.8.00. Information kommer i
veckobreven.
- Upphittad plats
Lemshaga har en policy att alla kvarglömda kläder samlas ihop till jullov och sommarlov.
Dessa kläder samlas i stora säckar som vaktmästaren tar hand om. De sparas i några
månader i ett förråd som vi har och därefter tvingas vi slänga dem och inte någon av
personalen tar hand om dem till välgörande ändamål. Om någon föräldrakoordinator
önskar ta vara på alla kvarglömda kläder vore vi mycket tacksamma för det.
- Mentors uppgifter
Vi lägger ut detta på Schoolsoft/filer och länkar.
- Sommaravslutningen
Vi önskar bevara vår tradition att hela skolan samlas och därför ser vi ingen anledning till
att vi slutar ha sommaravslutningen i Amfiteatern på Lemshaga.
- SYV
Det är en dålig kommunikation med skolans SYV-lärare. Önskvärt om det kunde bli bättre.
Telefontider?
- Policy kring ansvar när egendom går sönder?
Lemshaga har en policy att det man har sönder får man också betala. När det gäller
läromedel ska man inte betala för en trasig bok om den är gammal och sliten från början.
3. Mobbing på nätet
Preliminärt datum 15/5, föräldraföreläsning????
4. Nattvandring
Anna Ahlberg är vår kontaktperson för nattvandrare. Hon har haft möten med Ingarö
Nattvandrare. Det startar nu till helgen och Lemshaga vandrar på fredagkvällar och först ut
är Tellus föräldrar som vandrar ihop med Brunns föräldrar. Man vandrar 1-2 ggr/år.
Anledningen till att man startar med åk 6 är att dels få se vad som händer dels för att det
är allt yngre ungdomar som börjar att vistas ute. Anna önskar att föräldrakoordinatorn tar
på sig ansvar att påminna om att det är vandring för klassen.
Nästa möte är 5 mars kl.18.30.
Vid protokollet
Jill och Anna-Lena

