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Klass
Pluto (6årsverksamhet)

Namn

Frida Sato
Therese Alvén

Neptunus (åk 1) Malin Härenstam
Ragnar Stenport

Uranus (åk 2)

Saturnus ( åk 3)

Annika Rosander
Frida Sato
Heidi Stenström
Cecilia Berlin

Mailadress

Närvaro

frida.sato@gmail.com
theresealven@gmail.com

Delt.
Delt.

malin.harenstam@icloud.
com
ragnar.stenport@forsenp
rojekt.se

Delt.

annika_rosander@telia.c
om
frida.sato@lemshaga.se

Ej delt.

Heidi.Stenstrom@vatte
nfall.com
cecilia.berlin@fmv.se

Delt.

Delt.

Delt.

Ej delt.

Jupiter ( åk 4)

Jacob Lannerö
jacob.lannero@brummer. Delt
Sonja Schmitz
se
Katarina Brochard sonja.schmitz@nacka.se Ej delt
Katarina Brochard

Mars ( åk 5)

Cia Edling
Katarina Hellsén
Jarvin

ciaedling@hotmail.com
Ej delt.
katarina.hellsen.jarvin@n Delt.
ybergsdeli.se

Tellus ( åk 6)

Malin Jansson
Madelene Lantz

malin.jansson@retriever.
se
lantzfagerdala@@gmail.
com

Venus ( åk 7)

Johan Schullström
Anna Carlén
Dahlström

johanschullstrom@gmai Delt.
l.com
carl.dahlstrom@tele2.s Delt.
e

Merkurius ( åk
8)

Sofia Prata
Sara Bringle
Pernilla Jurold

pratasofia@hotmail.co
m
sara.bringle@hotmail.c
om

Delt.

Delt.
Ej delt.
Delt.

peju02@handelsbanken.se

Solen ( åk 9)

Helen Heed
Åsa Wikström

helene.heed@telia.com
asa.wikstrom@telia.co
m

Delt.
Ej delt.
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Skolledningen

Anna-Lena
Bengtsson
Jill Sterner

annaDelt.
lena.bengtsson@lems Delt.
haga.se
jill.sterner@lemshaga.
se

2. Nattvandrarna
Johan Schullström berättar om ”Nattvandrarna”. På Ingarö finns det 8 värdar som organiserar
föräldrarna på Lemshaga och Brunn. Detta viktiga uppdrag är att öka vuxennärvaron på
kvällarna speciellt på fredagar och lördagar. Nattvandrarna ingriper inte om något skulle hända
utan då kontaktar man Värmdöpolarna eller polisen. Det finns ett stort behov av att ha vuxna
ute. I Gustavsbergs centrum har det varit stökigt och även runt Brunns IP. Nästa gång kommer
Inger Holmström, grundaren till Nattvandrarna, till vårt Föräldrakoordinatormöte för att mer
ingående berätta om uppdraget.
3. Väggruppen
Frida Sato, representant från Väggruppen, berättar att de har skickat in en skrivelse från
Föräldrakoordinatorerna på Lemshaga angående den planerade cykelbanan. Jill har också
träffat en konsult från Vägverket som ser över möjligheterna att göra vägkorsningen säkrare
speciellt när det nu ska bli en cykelbana.
4. Övrigt
- Läxor. Om föräldrarna har frågor kring läxor ska man vända sig direkt till läraren eller
mentorn. Just nu finns ingen läxpolicy på Lemshaga.
- Busstider. En föräldrafråga. Om föräldrarna önskar driva den frågan är vi gärna med på en
skrivelse.
- Torkskåp i Storgården? Eleverna behöver få en möjlighet att torka sina kläder. Jill ser över
vad som kan göras.
- Akustik i klassrummen? Vi har anlitat en person som ska se över akustiken i Storgården.
- Lärarna måste skriva i PDF för att alla ska kunna läsa dokumenten.
- LPP och matriser? Det är mycket innehåll i LPP. Är det nödvändigt? Det kan vara obegripligt
för både elever och föräldrar när det står för mycket. Anna-Lena förklarar att LPP:erna
används såväl internt för elever och vårdnadshavare som externt av andra lärare. Därför är
de innehållsrika. Men vi ska se över innehåll och struktur och se om man kan anpassa dem
så att vårdnadshavare och elever snabbt kan se det som är relevant för just dem.
Beträffande matriserna så är det nu möjligt i bl.a. Nacka att direkt se ett resultat på t.ex. ett
prov i elevens matris. Detta har övervägts tidigare på Lemshaga och A-L ska ta upp
möjligheten för detta igen med mediapedagog, Jon.
- Lärartapp. Är Lemshaga en attraktiv arbetsplats?
Vi ser att Lemshaga är en attraktiv arbetsplats och vi ser också att lärarbristen börjar kännas
även hos oss. Lärarna flyttar på sig för att höja sina löner och det drabbar även oss.
- Mellis som man tar med sig hemifrån, hur ser skolan på det? Eleverna sitter i klassrummen
och äter och andra äter inte. Vi ser inga problem med att eleverna tar med sig eget mellis om
det finns behov av det (tex diabetiker), men det ska ske under kontrollerade former. Mellis
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erbjuds på skolan och eleverna får äta tills de blir mätta och därefter får de som är kvar på
Fritids en frukt framåt kl.16.00.

5. Lars H Gustavsson
Inbjuds till skolan om föräldraskap i vår. Inbjudan kommer. Se vidare hans hemsida
http://www.larshgustafsson.se

/Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson

