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Klass

Namn

Mailadress

Närvaro

Pluto (6årsverksamhet)

Malin Härenstam
Ragnar Stenport

malin.harenstam@ic
loud.com
ragnar.stenport@for
senprojekt.se

Malin

Neptunus (åk 1)

Annika Rosander
Frida Sato

annika_rosander@t
elia.com!
frida.sato@lemshag
a.se

Frida

Uranus (åk 2)

ej klart ännu

Saturnus ( åk 3)

Jacob Lannerö
Sonja Schmitz

jacob.lannero@bru
mmer.se!
sonja.schmitz@nac
ka.se

Sonja

Jupiter ( åk 4)

Cia Edling
Katarina Hellsén Jarvin

ciaedling@hotmail.c
om!
katarina.hellsen.jarv
in@nybergsdeli.se

Katarina

Mars ( åk 5)

Susanne Ahlgren
Malin Nyqvist
Mikael Lantz

ahlgren.susanne@g
mail.com!
malin.jansson@retri
ever.se!
fagerdala@glocalne
t.net

Tellus ( åk 6)

Johan Schullström
Anna Carlén
Dahlström

johanschullstrom@
gmail.com!
carl.dahlstrom@tel
e2.se

Johan

Venus ( åk 7)

Sofia Prata
Sara Bringle
Pernilla Jurold

pratasofia@hotmail.c
om
sara.bringle@educati
on.ministry.se
peju02@handelsbank
en.se

Sofia
Sara

Merkurius ( åk 8)

Anna-Lena
Costermans
Åsa Wikström

annalena.costerma
ns@gmail.com!
asa.wikstrom@teli
a.com

Anna-Lena
Åsa

!

Christopher

Klass
Solen ( åk 9)

Namn
Isa wileen
Anna Ahlberg

!
!
!

Mailadress

Närvaro

isa.Wileen@altiac
orporation.com
annaahlberg@teli
a.com

2. Start
- Presentation av alla föräldrakoordinatorer 2014-2015!
- Vad gör en föräldrakoordinator?!
- Årets mål!

!

3. En föräldrakoordinators uppgift är (information tagen från www.lemshaga.se)
•

samordna föräldrars intressen och arbeta för utveckling av Lemshagas värdegrund.

•

vara länken mellan skola och hemmet

•

ha en god kontakt med mentorerna för sin klass

•

vara ”bollplank” till föräldrarna

•

samla idéer och synpunkter och föra fram dem på mötet/till rektorerna.

•

vara beredd att efter val sitta i styrelsen för Lemshaga Akademi

•

mål för året sätts upp efter första mötet på hösten.

•

vara delaktig i framtagandet av våra styrdokument, tex Likabehandlingsplanen.

Hur jobbar en föräldrakoordinator med sin klass?

!

- Information om uppdraget ges på höstterminens föräldramöte.
- Eventuellt byter klassen föräldrakoordinator. Mentor meddelar skolledningen vem som blir den nya
mentorn. Vi ser helst att en föräldrakoordinator sitter minst två år.
- Möten en gång/månad. Vi ses alltid första onsdagen i månaden i matsalen, om inte annat meddelas.
Undantag är september, under loven, januari och juni. Det blir ca 6 ggr/år.
- Inför mötena tar föräldrakoordinatorn in synpunkter från alla föräldrar senast fredagen innan mötet.
- Efter mötet ger föräldrakoordinatorn övriga föräldrar i klassen information, gärna via veckobreven eller via
forum på Schoolsoft.
- Protokollet läggs ut på hemsidan när alla har godkänt innehållet.

!

Mål 14-15
- Revidera skolans Förväntansavtal och hur det kan diskuteras på föräldramöten.
- Socialt föräldraprogram - ”Att vara förälder till barn i olika åldrar” (från VT-15).
- Pedagogisk fördjupning - skolans inre arbete
- Bjuda in gästföreläsare

!

Hur når vi dessa mål?
Socialt föräldraprogram, förslag:
Mobbing i olika åldrar, sociala medier och den utvecklingen, ”ha någon att prata med vad
gäller barn i samma åldrar”, blogg där man kan skriva frågor som är angelägna,
Nattvandrare, mental-fysisk-emotionell utveckling, hur kan vi förmedla detta till de andra
föräldrarna (föreläsning, föräldramöten, stadievis?), hur kan man stötta varandra som
föräldrar till barn i olika åldrar.

!

Pedagogisk fördjupning:

Jill och Anna-Lena sätter ihop ett förslag.

!

Bjuda in gästföreläsare:
Vi börjar med matematik. Då bjuder vi även in de andra föräldrarna. 5/11 eller 3/12.
Bedömning - betyg - film på Utube - betyg så funkar det.

!

4. Likabehandlingsplanen
”Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling”
Det nya för året är att ordet mobbing är borttagen i planen och ersatt av ”kränkande
behandling”. Alla fall måste vår ordförande Hans Lindroth ta del av och Anna-Lena
handhar den operativa delen, dvs handhar ärendet från början till slut.
Vår tidigare modell (Österholmsmodellen) har vi sett över och är borttagen förutom
samtalsmodellen. Kamratstödjarnas roll har förändrats från att komma med information till
att jobba mer preventivt.

!

5. Övriga frågor
- ”FAQ= frequently asked questions” bör sättas ihop. Jill har påbörjat arbetet och skickar
det vidare till Sonja, föräldrakoordinator i Saturnus för att revideras.
- Nattvandrarna tas upp på föräldramöten. Viktigt för våra ungdomar att föräldrarna
engagerar sig. Annika Ahlberg är vår kontaktperson hos föräldrarna och sitter även i vår
koordinatorgrupp.
- Busshållplatsen.
Information har gått ut på Schoolsoft att det är mycket oroligt vid busshållplatsen.
Skolledningen har haft kontakt med Keolis som ska se över vad de kan göra. Ett förslag
är att sätta in större bussar så att eleverna slipper oroa sig för att inte komma med
bussen. Ett stort orosmoment kvarstår och det är att eleverna roar sig med farliga lekar.
Skolledningen har även kontaktat Polisen som gör vad de kan för att ”svänga förbi”.
Ett förslag från en föräldrakoordinator är att vi kontaktar SL:s trygghetsvärdar.
Utöver detta kommer mentorerna att prata med sina elever på mentorstiden.
Vad mer vi kan göra diskuteras och tas upp på nästa möte.

!

- Meritvärde 2013-2014 blev 262,2 vilket är det högsta värde som vi har haft någonsin på
Lemshaga Akademi. Det lägger oss på en 29:e plats bland 1699 skolor i Sverige.

!
/Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson
!
!
!

