Föräldrakoordinatormöte Lemshaga Akademi 20140402
1. Närvarande
Klass

Namn

Pluto (6-års)

Annika Rosander
Frida Sato

ej delt
delt

Neptunus (1)

Acki Holmin
Chris Clarke
Heidi Stenström

delt
ej delt
ej delt

Uranus (2)

Sonja Schmitz Gustafsson
Jacob Lannerö

delt
ej delt

Saturnus (3)

Cecilia Edling
Sofie Graner

ej delt
ej delt

Jupiter (4)

Susanne Ahlgren
Mikael Lantz

delt
delt

Mars (5)

Johan Schullström
Anna Dahlström

delt
delt

Tellus (6)

Sofia Prata
Pernilla Jurold
Sara Bringle

ej delt
ej delt.
delt

Venus (7)

Anna-Lena Costermans
Helene Heed

delt
delt

Merkurius (8)

Håkan Walles
Anna Ahlberg
Isa Gustavsson

delt
delt
ej delt.

Solen (9)

Krister Andersson
Christin Lund

ej delt
ej delt

Rektor/skolchef

Anna-Lena Bengtsson
Jill Sterner

delt
delt

2. Föregående protokoll
Utan anmärkning.
3. Lemshagas pedagogiska profil
Anna-Lena, rektor, gör en föredragning av skolans Vision och pedagogiska profil. Efteråt
provar föräldrakoordinatorerna att göra en ”rutin”. Många viktiga synpunkter och tankar
kom fram. Bland annat kommenterar Sonja, föräldrakoordinator i Uranus, att det är viktigt

att hålla på Visionen om att vi alla ska känna oss inbjudna till en gemenskap och därför
hälsar vi på varandra. Hon tycker att det har blivit sämre med det och föreslår att vi tar upp
det så ofta vi kan med personalen och föräldrarna tex på föräldramötena.
- Behöver vi förnya våra Förväntansavtal?
4. Övriga frågor
- Nattvandrarna
Johan, föräldrakoordinator i Mars, var ute och nattvandrade i fredags. Han tycker att det är
en fantastisk sak att göra för alla föräldrar. Johan har erbjudit organisationen
”nattvandrarna” att använda hans företags kommunikationsverktyg för att det är viktigt att
alla förstår vad det innebär att vara nattvandrare. Sonja påtalar det viktiga i att förbereda
blivande åk 6 föräldrar om uppdraget.
- Matematiken
Vi bjuder in Josefine Rejler, matematikutvecklare på Lemshaga, för att prata om
matematiken.
- Föreläsning ”Mobbing på nätet”.
Torsdagen den 15 maj kl.18.30 har vi en föreläsning kring mobbing på nätet. Alla föräldrar
är inbjudna. Lokal: Skolans gymnastiksal.
- Rastvärdar
Vi har många rastvärdar på rasterna. De är uppdelade på olika områden där 1:an är runt
Mellangården, 2:an runt Storgården, 3:an runt Lillgården och 4:an kring Ladan. Dessutom
har vi en rastvärd på fotbollsplan. Skolgården är stor och rastvärdarna måste gå runt för
att se vad som händer.

Nästa möte är 7 maj kl.18.30.
Vid protokollet
Jill och Anna-Lena

