Föräldrakoordinatormöte Lemshaga Akademi 20150304
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

Närvarande
Närvarande

Uranus (åk 2)

Heidi Stenström
Cecilia Berlin

Heidi.Stenstrom
@vattenfall.com
cecilia.berlin@fm
v.se

Närvarande
Närvarande

Saturnus ( åk 3)

Jacob Lannerö
Sonja Schmitz

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

Närvarande
Ej närvarande

Jupiter ( åk 4)

Cia Edling
Katarina Hellsén Jarvin

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

Ej 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

Närvarande
Ej närvarande
Närvarande

Tellus ( åk 6)

Johan Schullström
Anna Carlén
Dahlström

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

Ej närvarande

Sofia Prata
Sara Bringle
Pernilla Jurold

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

Ej närvarande
Närvarande
Ej närvarande

Venus ( åk 7)

Ej närvarande

Klass

Namn

Mailadress

Närvaro

Merkurius ( åk 8)

Anna-Lena
Costermans
Åsa Wikström

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

Solen ( åk 9)

Isa wileen
Anna Ahlberg

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

Ej närvarande
Närvarande

1. Säkerheten vid Ingarövägen
Uppföljning av förra mötet då Mikael Lindström, förälder på skolan och politiker berättade
för föräldrakoordinatorgruppen att det just nu är ett bra läge för att driva på Värmdö
kommun för att arbeta för en ökad säkerhet vid alla skolor. Värmdö kommun planerar att
anlägga en gång-cykelväg förbi Lemshaga ut på Ingarö. Vi diskuterar en stund hur vi ska
organisera oss och anser att detta är en högst prioriterad fråga.
Beslut:
- Alla föräldrakoordinatorer skickar ut ett mail till sina föräldrar för att få in ett underlag
från föräldragruppen.
- Vi skapar en grupp som jobbar med frågan. Jacob Lannerö, Johan Schullström (ej
närvarande), Frida Sato och Anna Ahlberg. De börjar med att få ihop en plan. Det första
som ska göras är en insändare/artikel i tidningen. Viktigt att fördela uppgifter till fler
personer i föräldrakoordinatorgruppen.
2. Jubileumsår 2015-2016
Lemshaga invigdes med pompa och ståt i augusti 1995. Då fanns endast Storgården där
alla elever gick. Vartefter tiden gick har många hus byggts och eleverna har ökat i
omfång. Från ca 100 elever är vi nu 450 elever. Detta ska nu firas under ett helt år.
Föräldrarna ger förslag:
• Jubileumskonsert som anordnas av musikläraren?
• Föräldrakör?
• Lemshagakalas med elever och föräldrar (kaﬀe och tårta)?
• Jubileumsskrift/jubileumsfilm?
• Intervjuer med gamla elever?
3. Förväntansavtalet
Lemshaga har ett avtaI med nya föräldrar som innebär att det måste finnas en förståelse
för vilka förväntningar som finns både från föräldrahåll och från skolan. Detta skrivs under
när barnet börjar dvs vanligast i Pluto (förskoleklass), Jupiter (åk 4) och Tellus (åk 6).
Efter några år behöver avtalet skrivas på igen och lyftas upp på föräldramötena och ett
förslag från föräldrakoordinatorerna är att det sker åk 4 och åk 7. Det kan se likadant ut
men i åk 7 finns vissa specifika punkter som bör lyftas upp till en tonårsförälder.
Vi är också överens om att det bör finnas ett avtal mellan elever och lärare (barnavtal/
elevavtal)

Detta såg föräldrakoordinatorerna som viktiga punkter att lyfta fram till skolledningen:
- hur kan en förälder stötta sina barn i arbetet kring värdegrunden, kränkningar.
- Föräldrar håller sig informerade om vad barnet gör på nätet.
- Något förändrat Förväntansavtal för en tonåring (dvs åk 7-9).
- Förtydliga respekten mot pedagogen.
- Läxor - förväntningar.
Jill och Anna-Lena tar med sig detta. Det är också viktigt att föräldrakoordinatorn är med
och stöttar detta viktiga budskap på föräldramötena. Vissa delar kan vara känsliga att
lyfta fram för pedagogen.
4. Övriga punkter
- Hundar på skolgården
Föräldrakoordinatorerna är överens om att det borde finnas en policy som förbjuder
hundar på skolgården. Idag är policyn att alla hundar ska vara kopplade.
Jill och Anna-Lena tar med sig den frågan. Den bör vara avklarad innan Skolans Dag i
maj, anser föräldrakoordinatorgruppen.

/Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson

