Föräldrakoordinatormöte Lemshaga Akademi 20141203
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

Annika

!

!

Ragnar

!

Frida

Uranus (åk 2)

Heidi Stenström
Cecilia Berlin

Heidi
Cecilia frånvarande

Saturnus ( åk 3)

Jacob Lannerö
Sonja Schmitz

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

Jacob

Jupiter ( åk 4)

Cia Edling
Katarina Hellsén Jarvin

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

Cia frånvarande
Katarina

Mars ( åk 5)

Susanne Ahlgren
Malin Nyqvist
Mikael Lantz

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

Susanne

!

Sonja frånvarande

!
!

Mikael
Malin frånvarande

Tellus ( åk 6)

Johan Schullström
Anna Carlén
Dahlström

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

Johan frånvarande
Anna

Venus ( åk 7)

Sofia Prata
Sara Bringle
Pernilla Jurold

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

Sofia frånvarande
Sara frånvarande
Pernilla

Merkurius ( åk 8)

Anna-Lena
Costermans
Åsa Wikström

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

Anna-Lena
Åsa frånvarande

Klass
Solen ( åk 9)

!
!
!

Namn
Isa wileen
Anna Ahlberg

Mailadress

Närvaro

isa.Wileen@altiac Isa frånvarande
orporation.com
Anna frånvarande
annaahlberg@teli
a.com

1. Utvärdering föreläsning

Föräldrakoordinatorerna var mycket nöjda med båda föreläsningarna i matematik och
svenska.
Positivt:
- det gav en riktig energikick
- insikt i bedömningen
- lärarna var duktiga på att förmedla vad som var viktigt.
Negativt:
- Lite för kort. Gärna 1,5 timme per gång.

!

Det vore fint om vi kunde ha dessa föreläsningar två gånger så att man kan gå på båda
under året.

!
!

2. Kommande jultraditioner

I år provar vi att ha Luciafirandet utomhus. Information har gått ut på hemsidan. Kören får
mer information av vår musiklärare och övriga elever av sina mentorer. Eftersom vi är
utomhus måste en A, B och C-plan planeras. A-planen står på hemsidan och om det blir
förändringar meddelas detta senast kl.6.30 på hemsidan och nästa plan tar vid.

!

Julavslutningen i Gustavsbergs kyrka 17/12. Information står på hemsidan och på
Schoolsoft och kommer ut i dagarna. Som vanligt planerar vi att ha tre sittningar för att få
plats för alla som vill komma.

!
!

3. Nattvandring

Det har varit ett klent deltagande av Lemshagas föräldrar på nattvandringen. Vår
kontaktperson heter Anna Ahlberg. Johan Schullström är också mycket engagerad. Det
går bra att vända sig direkt till dem om man har frågor. Johan säger att generellt är det
lugnt på Ingarö, men i Gustavsbergs centrum är det oroligt med mycket droger att få tag
på. Han vill också höja ett varnande finger att det är lätt att få tag på droger på nätet.

!

Anna Carlén Dahlström rekommenderar alla att åka på ”Tonårssafari”, som Värmdö
kommun organiserar. Som förälder kan du åka runt med en buss och se vad som händer
på fredagkvällarna.

!
!

4. Övriga punkter

Matematikklubben
Under hösten har vi provat att ha en ”Matteklubb” för elever från 6 till 12år. Initiativet
kommer från en förening som erbjuder elever på skolorna att ägna sig mer åt matematik

såsom en fritidssysselsättning liksom andra aktiviteter på skolan. Lemshaga har just nu
Musikskolan, Body Joy summercamp och Pingisföreningen på eftermiddagarna.
Utvärdering har gjorts med skolledningen som kan se att de elever som har varit där har
tyckt att det har varit roligt. Det är inte tänkt som stödundervisning utan precis som det
står i inbjudan, att det är en aktivitet för de som tycker att matematik är roligt.

!
Matematiken i skolan
!

Vi pratar om Sveriges Pisa-rapport och framförallt i matematik. Från och med
höstterminen har Skolverket kommit ut med nya direktiv på mer undervisning i matematik.
På Lemshaga florerar rykten om att vi har mindre antal timmar totalt än andra skolor, men
det stämmer inte utan totalt sett har vi mer timmar än vad timplanen säger också efter
den nya justeringen. Det som skiljer oss åt är disponeringen av timmarna och det ser vi
över just nu. På Lemshaga har vi endast utbildade matematiklärare och vi får bra resultat
som håller även på gymnasiet, vilket vi har kontrollerat med de gymnasier som Lemshaga
elever väljer.

!
Bussar
!

Föräldrarna är frustrerade över att bussen som går från Gustavsberg ofta är försenad och
eleverna kommer försent till skolan. Kan föräldrakoordinatorgruppen göra något? Vi
beslutar oss för att göra en skrivelse som föräldrakoordinatorgruppen och skolledningen
skriver under. Anna-lena Costermans börjar att skriva på detta och skickar den sedan
vidare till skolledningen.

!
Maten
!

Synpunkter framfördes framförallt på fisken som antingen är panerad eller kokospanerad.
Skolledningen framför dessa åsikter till köket.
Generellt sett är elever och föräldrar nöjda med skolmaten.

!
Veckobrevet
!

Plutos föräldrar känner en viss oro för att våra veckobrev är publicerade på hemsidan. Det
finns de som inte vill att eleverna ska finnas med på bild. Pedagogerna på Lemshaga
måste alltid ta bilder utifrån verksamheten så att det inte finns någon chans att identifiera
någon dvs man kan se baksidan av ett huvud osv.
Innan vi tog beslutet att lägga ut veckobreven publikt hörde vi oss för om det fanns något
att oroa sig för hos Polisen. Anna-Lena tog då kontakt med Polisens enhet för
internetrelaterade brott mot barn och fick till svar att det inte fanns något att oroa sig för.
Personer som har dåliga avsikter håller inte till på sidor där föräldrarna finns.

!
Busschauﬀören
!

Av ren välvilja har busschauﬀören bjudit våra sexåringar på godis när han har skjutsat
dem till simningen på fredagar. Jill tar kontakt med honom. Hellre klistermärken, om han
vill ge dem något.

!
!
!
!

Lämshagavägens regler

!

Varje höst skickar skolledningen ut information kring hur vi sköter Lämshagavägen med
gemensamma regler. Generellt sett sköter alla bilägare sig vad gäller dessa regler.

!
Belysningen på skolgården
!

Från år till år har vi förbättrat belysningen kring skolan, men Plutos föräldrar undrar om
det går att göra förbättringar även på parkeringen. Det viktiga med parkeringen är att
föräldrarna ser efter sina barn när de springer ner dit eftersom de yngsta barnen inte syns
även om vi har starkare belysning. Ett bra sätt är att säga till barnen att de stannar vid
Lemshagaskylten och så går de gemensamt till bilen.

!

Personal - uppdatering
Einar Einarsson, kock på Lemshaga sedan 10 år, går i pension till jul. Vår nya kock heter
Tobias Liss.
Annika Hysing, lärare i åk 3 slutar efter höstterminen och intervjuer pågår men det är inte
klart i dagsläget. Hon kommer från våren att arbeta med flyktingar.
Stina Jonsved som har vikarierat för Åsa Gustafsson slutar och Åsa kommer tillbaka.
Ingrid Eriksson, matematik och idrottslärare kommer tillbaka efter ledighet men jobbar
endast en dag i veckan under våren 2015.

!
Mail
!

Det förekommer att några lärare inte besvarar föräldrarnas mail.
Vi skolledare behöver prata med dem om det.

!
Föräldrakoordinatorns roll
!

Ett av de viktigaste uppdragen som föräldrakoordinatorn har är att förmedla information
till övriga föräldrar i klassen. En hel del frågor kan besvaras direkt av föräldrakoordinatorn.
Vi arbetar som bäst på att sätta ihop en ”FAQ” (frequently asked questions) för de frågor
som ofta återkommer.

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

