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Klass
Pluto (6årsverksamhet)

Namn

Frida Sato
Therese Alvén

Neptunus (åk 1) Malin Härenstam
Ragnar Stenport

Mailadress

Närvaro

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

delt
ej delt

malin.harenstam@icloud.com
ragnar.stenport@forsenprojekt.se

delt
ej delt.

Uranus (åk 2)

Annika Rosander
Frida Sato

annika_rosander@telia.com
frida.sato@lemshaga.se

delt
delt

Saturnus ( åk 3)

Heidi Stenström
Cecilia Berlin

Heidi.Stenstrom@vattenfall.com
cecilia.berlin@fmv.se

delt
ej delt

Jupiter ( åk 4)

Jacob Lannerö
jacob.lannero@brummer.se
Sonja Schmitz
sonja.schmitz@nacka.se
Katarina Brochard brok@rkh.se

Mars ( åk 5)

Elisabeth
Nathanson
Katarina Hellsén
Jarvin

elisabet.nathanson@gmail.com	
  
katarina.hellsen.jarvin@nybergsdeli.
se

delt
delt

Tellus ( åk 6)

Madelene Lantz

lantzfagerdala@@gmail.com
ulrika.lundgren-borg@svt.se

delt.

Ulrika Lundgrenborg

ej delt.
delt
ej delt

ej delt.

Venus ( åk 7)

Johan Schullström
Anna Carlén
Dahlström

johanschullstrom@gmail.com
carl.dahlstrom@tele2.se

delt
ej delt

Merkurius ( åk
8)

Sofia Prata
Sara Bringle
Pernilla Jurold

pratasofia@hotmail.com
sara.bringle@hotmail.com

ej delt
delt

Solen ( åk 9)

Helen Heed
Åsa Wikström

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

delt
ej delt.

Skolledningen

Anna-Lena
Bengtsson

annalena.bengtsson@lemshaga.se
jill.sterner@lemshaga.se

delt

Jill Sterner

peju02@handelsbanken.se

ej delt.

delt
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3. Föregående protokoll
Utan anmärkning
2. Nattvandrarna
Vi har i dag en gäst från ”Ingarö Nattvandrare”, Inger Holmström, grundaren till Ingarö
Nattvandrare. De har en hemsida som heter www.nattvandrarna.nu och finns även på
Facebook - Ingarö Nattvandring.
Om man känner att det är viktigt att stötta våra ungdomar på kvällarna genom att nattvandra
kan man kontakta facebook-sidan eller mail ingaro@nattvandring.nu. Tel.nr. 0703687611.
Föräldrakoordinatorerna får i uppdrag att berätta om detta på sina föräldramöten.
4. Likabehandlingsplanen
Föräldrakoordinatorerna får i uppdrag att läsa Likabehandlingsplanen och ha synpunkter tills
nästa gång. Föräldrarna lyfte bl.a problemet med att ha en mobiltelefon i omklädningsrummen i
Idrotten och även hur det kan se ut i klassrummet.
5. Övrigt

Mobiltelefonernas användning i skolan diskuterades och Jill hänvisade till skolans
mobilpolicy som finns att läsa på skolans hemsida.
I samband med mobilpolicy pratade vi om Klubben. Klubben är ”Fritids” för åk 4-6, men
kan inte jämföras med en Fritidsplats. Avgiften för att vara på Klubben är mycket liten om
man jämför med Fritids och en anledning till det är att skolpengen är en tredjedel av vad vi
får för Fritidsplatsen. För de elever som inte vill åka hem direkt efter skolan finns Klubben
där eleverna får mellis och en stund att ”hänga”. Siv, vår mycket duktiga fritidspedagog,
har en mycket bra relation med eleverna och eleverna trivs på Klubben.
Det är viktigt att eleverna känner att de börjar bli stora och ta ett eget ansvar vad de vill
göra. Det är deras fritid och de måste själva få välja.
Om föräldrarna har synpunkter går det mycket bra att kontakta Siv.

/Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson

