Föräldrakoordinatormöte Lemshaga Akademi 20150506
Klass

Namn

Mailadress

Närvaro

Pluto (6årsverksamhet)

Malin Härenstam
Ragnar Stenport

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

närvarande
ej 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

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

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

ej närvarande
ej 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
närvarande
ej närvarande

Tellus ( åk 6)

Johan Schullström
Anna Carlén
Dahlström

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

ej närvarande
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
närvarande
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 ej närvarande
orporation.com
närvarande
annaahlberg@teli
a.com

ej närvarande
närvarande

1. Föregående protokoll
Utan anmärkning
2. Årets mål. Hur långt kom vi?
- Revidera skolans Förväntansavtal och hur det kan diskuteras på föräldramöten.
På gång
- Socialt föräldraprogram - ”Att vara förälder till barn i olika åldrar” (från VT-15).
Kvarstår tills nästa år
- Pedagogisk fördjupning - skolans inre arbete
Skolans Vision, fördjupning i matematik och svenska.
- Bjuda in gästföreläsare
Lärare från skolan har föreläst om matematik och läs-skrivinlärning
Nya mål:
- Läxläsning. Upp till diskussion. Problematisera ur ett föräldraperspektiv.
- Socialt föräldraprogram - ”Att vara förälder till barn i olika åldrar” (från VT-15).
- Pedagogisk fördjupning - skolans inre arbete
- Betyg och bedömning
3. Socio-ekonomiska bidraget
Anna-lena och Jill har skrivit en debattartikel i Nacka Värmdöposten om ett bidrag som
innebär att Lemshaga inte får någon höjning av skolpengen.
4. Nattvandrarna
Vi har bytt kontaktperson till Johan Schullström. Anna Ahlberg slutar nu som
föräldrakoordinator (Solen). Det behövs ytterligare en person.
Är det möjligt att Johan informerar på höstens föräldramöten? (åk 6-9).
Här kommer information från Johan:

Under våren har jag och tre till inom Ingarö Nattvandring genomgått värdutbildning som Värmdö
kommun genomfört. Utbildning är ett initiativ som Lisa Coudec på Värdö kommun tagit för att lyfta
kompetensen hos oss som är ute, bla annat så har vi gått igenom juridik, livräddning mm.
Kommunens egna grupp Värmdö Polarna har varit med samt Gustavsbergs nattvandrare.
Samtliga kursdeltagare har nu ett fint diplom.
Vad gäller aktiviteten hos oss i gruppen så har vi varit ute i snitt varje fredag from mars. Som
säkert alla noterat så har vi även bjudit in samtliga föräldrar på Lemshaga med barn i årskurs i 6 till
9, om detta har jag lagt ut på SchoolSoft. Generellt sett så har det varit ett ganska svalt intresse dock har vi senaste två helgerna haft med oss 4 föräldrar ut från Lemshaga. Några har hört av sig
men ännu ej anmält sig - åt varje klass har vi vikt två tillfällen fram till skolavslutningen den 10 juni.

Jag vill speciellt lyfta fram ett fint initiativ som Linda Kindstrand, förälder i årskur 8 gick ut med.
Som en morot och ekonomiskt bidrag till klasskassan så sponsrade hon med 500 kronor för de 10
föräldrar som anmäler och genomför en nattvandring, vi hoppas naturligtvis att det ger både fler
nattvandrare och extra klirr i klasskassan.
På Valborg var vi givetvis ute och vi hade sällskap av en förälder från Lemshaga, en ganska lugn
kväll, många ungdomar i rörelse, framförallt på Ingarö och runt Brunn men inget stök. Kvällen var
bara uppbackad av polis, kyrka, Värmdö Polarna, Gustavsbergs nattvandrare mfl mfl och vi
samlades på Kyrkettan vid Gustavsbergs kyrka där polis informerade om läget samt Värmdö
Polarna som ledde kvällen. Kvällen blev dock relativt lugn, vädret kanske spelade roll även om det
var förhållandevis bra. Tyvärr ser inte vi alltid varma soliga kvällar som positivt då det spär på
ungdomsfylleriet. Jag vill dock poängtera att det inte är alla ungdomar som dricker eller använder
narkotika då de är ute - de allra flesta kommer gärna fram och pratar och är supermysiga. Jag tror
även att många av ungdomarna uppskattar att det finns lite vuxna på plats som säkerhet om de vill
ha stöd. Vi är inte ute för att jaga, tillrättavisa och skapa problem - vi är på plats som extrastöd om
det behövs.
Helgen innan var det förvisso inte så många ute men vi noterade att det kommer hit en del
personer från andra kommuner och några v dem inga goda föredömen då vi misstänker
narkotikahandel, i vilken utsträckning det sker är svårt att veta men att det sker är uppenbart. Vi
har underrättat närpolis om våra observationer. Vi hade en incident vilket är unikt på senare år och
två av våra värdar blev utsatta för stenkastning - vi misstänker att vi störde en narkotikaaffär. Ingen
blev skadad men obehagligt. Ingen av dem som som fanns på plats kunde vi härröra från Ingarö
och/ eller Värmdö. Polis är även här underrättad.
Samarbetet med Brunns skola går inget vidare om jag ska vara ärlig, vi får ingen respons från vare
sig skola eller föräldrar, om någon har tips eller ingångar dit så tar vi gärna hjälp. Viktigt tycker vi
att båda skolorna är med samarbetet.
Inger Holmström som är en av grundarna till nattvandringen på Ingarö och även eldskäl var med
på TV4:s morgonsoffa på Valborg och berättade om nattvandring, det är andra gången hon sitter
med - vi har således goda kontakter att sprida kunskapen. Vår utmaning ligger i att få med fler
föräldrar ut, de behöver inte bli värdar - häng på en eller två gånger, det ger så mycket och ökar
insikten i hur en vanlig kväll på Ingarö för våra ungdomar kan te sig. Vi jobbar vidare och sakta
men säkert så ska vi öka kunskap och delaktighet hos fler föräldrar oavsett vilken klass deras barn
går i.
Den som vill kan givetvis kontakta mig direkt om det är fler frågor om vår verksamhet och till sist
vill jag tacka för support från Lemshagas håll kring nattvandringen - jag tror att det finns goda
möjligheter att lyfta detta, det kanske tar ett tag men potentialen finns!
Hälsar,
Johan Schullström

5. Övriga punkter
- Väggruppen
Anna berättar att hon har försökt få hit en person från Trafikverket. Pågår samtal kring när
detta kan ske. Jacob har skrivit en insändare till NVP, men den är inte skickad än. Vi
avvaktar med den tills vi har pratat med Trafikverket.
- Extra föräldrakoordinatormöte
Vi beslutar oss för att ha ett föräldrakoordinatormöte första onsdagen i september för att
prata om Nattvandrarnas viktiga uppgift. Johan Schullström bjuds in för att informera.
Kallelse kommer på Schoolsoft.

- Ormar
Det är nu ormsäsong. Vår vaktmästare ser till att gräset klipps för att i den mån det går att
förhindra ormarna att komma.
- Klippa buskarna vid Amfiteatern inför avslutningen.
Vi ska se till att det sker.
- Mellis
Det har varit lite skralt med mellis under en period. Mjölken är ofta slut. Maten är god,
tycker eleverna. Det är viktigt att eleverna kan äta sig mätta på melliset och att det är ett
varierat utbud. Näringsinnehållet kommer också att kontrolleras.
- Mentorer till hösten
Jill och Anna-Lena är inte klara och därför kan vi inte meddela er höstens mentorer.
Vi jobbar på det och info kommer så snart vi kan.
/Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson

