Föräldrakoordinatormöte Lemshaga Akademi 20140305
1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto (6-års)

Annika Rosander
Frida Sato

ej delt.
delt

Neptunus (1)

Acki Holmin
Chris Clarke
Heidi Stenström

ej delt.
delt
ej delt

Uranus (2)

Sonja Schmitz Gustafsson
Jacob Lannerö

delt
delt

Saturnus (3)

Cecilia Edling
Sofie Graner

ej delt.
ej delt

Jupiter (4)

Susanne Ahlgren

ej delt.

Mars (5)

Johan Schullström
Anna Dahlström

delt
delt

Tellus (6)

Sofia Prata
Pernilla Jurold
Sara Bringle

ej delt.
delt
delt

Venus (7)

Anna-Lena Costermans
Helene Heed

ej delt.
ej delt

Merkurius (8)

Håkan Walles
Anna Ahlberg
Isa Gustavsson

delt
delt
delt

Solen (9)

Krister Andersson
Christin Lund

ej delt.
ej delt

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

delt
delt

2. Föregående protokoll
- Mobilpolicyn kommer att diskuteras med lärarna den 10 februari. Skolledningen
återkommer.
- Skolledningen önskar få en app från Schoolsoft
- Läxläsningspolicy och läxhjälp arbetar vi på tillsammans med lärarna.
- Föräldraföreläsning om mobbing på nätet v.20.
3. Kontaktperson med Värmdö kommun
Vår representant heter Anna Dahlström

4. Nattvandring
Vår representant heter Anna Ahlgren. Det är trögstartat med nattvandringen, tycker hon. Vi
måste se att arbetet utvecklas på sikt och fortsätta kämpa.
Finns det någon ”morot” att ge till den klass som gör flest nattvandringar? Vi funderar på
det.
5. Ängsholmen
Sara och Pernilla berättar om en folder som de har utarbetat med information kring
Ängsholmen och hur deras föräldraengagemang med Ängsholmen har sett ut.
Ängsholmen är en tradition som vi har haft sedan 1995 som vi ser som mycket värdefullt
att bevara. Lägerskola på Ängsholmen har fått en tydligare struktur där det framgår vad
föräldrarna ansvarar för och vad skolan ansvarar för.
Jill skickar utkastet till alla i Föräldrakoordinatorgruppen.
Var ska informationen om Ängsholmen ligga?
Vi gör en folder.
Policy för klassresa ska informeras på föräldramöten i åk 7-9.
6. Övriga frågor
Ämnesmatriser:
Kan man göra dem enklare och tydligare?
Det arbetet sätter igång så fort vår mediapedagog är tillbaka från föräldraledighet.
Ämneskvällar?
Finns det möjlighet att låna alla pedagoger en kväll för att kunna prata med fler lärare än
mentor?
Formativ bedömning. Informationskvällar?
Hur kvalitetssäkra arbetsmaterialet som eleverna får via pdf:er och egna anteckningar?
Ämnen som läses i perioder, hur tänker vi med prov?
Alla elever på skolan har inlogg till Nationalencyklopedin (NE).
Använder vi tiden till rätt saker på Föräldrakoordinatormötet?
Kan vi ha FAQ (frequently asked questions)? Vi funderar tillsammans över de frågorna. Jill
kan sammanställa de frågorna och lägga ut dem på.
Beslut:
Vi tar ett beslut att vi tar föräldrafrågorna den sista halvtimmen och börjar mötet med en
fördjupningsfråga.

Nästa möte är 2 april kl.18.30.
Vid protokollet
Jill och Anna-Lena

