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Klass

Namn

Mailadress

Närvaro

Pluto (6årsverksamhet)

Malin Härenstam
Ragnar Stenport

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

Närvarande
Närvarande

Neptunus (åk 1)

Annika Rosander
Frida Sato

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

Ej närvarande
Närvarande

Uranus (åk 2)

Heidi Stenström
Cecilia Berlin

hstenstrom@passa
gen.se
ciaedling@hotmail.c
om

Närvarande
Ej närvarande

Saturnus ( åk 3)

Jacob Lannerö
Sonja Schmitz

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

Ej närvarande
Närvarande

Jupiter ( åk 4)

Cia Edling
Katarina Hellsén Jarvin

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

Närvarande
Närvarande

Mars ( åk 5)

Susanne Ahlgren
Malin Nyqvist
Mikael Lantz

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

Ej närvarande
Närvarande
Närvarande

Tellus ( åk 6)

Johan Schullström
Anna Carlén
Dahlström

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

Ej närvarande
Ej närvarande

Venus ( åk 7)

Sofia Prata
Sara Bringle
Pernilla Jurold

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

Ej närvarande
Ej närvarande

Merkurius ( åk 8)

Anna-Lena
Costermans
Åsa Wikström

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

Närvarande

!Närvarande

Klass
Solen ( åk 9)

!
!

Namn
Isa wileen
Anna Ahlberg

Mailadress

Närvaro

isa.Wileen@altiac Närvarande
orporation.com
Ej närvarande
annaahlberg@teli
a.com

1. Säkerheten vid Ingarövägen
Mikael Lindström, pappa i Jupiter R tillika ledamot i kommunstyrelsen för
Socialdemokraterna, pratar om trafiksäkerheten utanför Lemshaga.
Han berättar att det planeras en cykelväg från Ingarö till Värmdö marknad av Värmdö
kommun, vilket är mycket positivt för oss då eleverna nu och då promenerar på
Ingarövägen.
Han vill gärna verka för att höja säkerheten vid Ingarövägen, nedfart Lämshagavägen.
Förslag som har kommit är avsläppningsplatser uppe vid stora vägen för att avlasta
Lämshagavägen. En viktig påverkansfaktor är föräldrarna och barnen. Vi kan tex bjuda in
politiker till vårt möte för att framföra våra önskemål. Fokus bör ligga på frågan hur ökar vi
säkerheten uppe vid vägen? Ett annat förslag som kom upp är att skapa en ficka till
bussen att åka in på.
Tidplan? Vi bör sätta igång så fort som möjligt för att få till ett initiativ under våren. Vi
bjuder hit politiker och massmedia och låter elever och föräldrar föra fram sin talan. Vi
måste fundera på om det ska vara en stor eller liten delegation.
Vi tackar Mikael för hans initiativ.
Föräldrakoordinatorerna får i uppdrag att till nästa gång fundera över hur vi ska driva den
här frågan. Vi hör också efter med fastighetsägaren.

!

2. Brev till Keolis/SL
Föräldrarna och skolans ledning beslutar att skicka in en skrivelse till Keolis och SL för att
påverka busstiderna. Alltför ofta är bussarna försenade vilket medför att eleverna kommer
försent till sina lektioner. Det är också orimligt att varje dag känna oro för att komma
försent.

!

3. Rapport från Kvalitetsgranskning
Föräldrarna får ta del av Skolinspektionens rapport om elevhälsans arbete i åk 6-9.
Resultatet visar att stress är ett utbrett fenomen hos eleverna.
Förslag på åtgärder:
- Läxhjälp på skolan
- Musikskolan kan erbjudas plats på Lemshaga för att barnen ska slippa åka till en annan
plats för att spela.
- Föreläsning om barns stress
- Tydlighet i kommunikationen mellan skolan och hemmet.

!

Vad stressar eleven?
- Nationella prov
- Alltför engagerade föräldrar?
- Osäkerhet om förväntningar på vad man ska kunna och hur man tar reda på vad man
har i läxa (Schoolsoft).
- Sociala medier och ett social tryck.

!

!

4. Övriga punkter
- Skolfoto
Den skolfotofirma som Lemshaga anlitade i höstas hade rutiner som inte uppskattades av
föräldrarna. Vi har nu letat efter en ny firma som har de rutiner vi eftersöker.

!

- Socker i maten vid mellis
Jill har undersökt mellisrutinerna med köket och det framkom att det har förekommit
socker på gröten. Detta har nu stoppats. Vi är mycket restriktiva mot socker i maten och
endast vid få tillfällen kan vi godkänna det. Exempel är vid jullunchen och enstaka
”festliga tillfällen”. Mellis har nu utökats till mjukt bröd varje dag, rullande schema på olika
mellis-menyer och ca var 3-4 vecka ett större ”önskemellis”.

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

