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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

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

delt
delt

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

ej 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

ej delt
delt

Tellus ( åk 6)

Madelene Lantz

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

ej delt.

Ulrika Lundgrenborg

delt
ej delt.
ej delt

delt

Johan Schullström
Anna Carlén
Dahlström

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

Sofia Prata
Sara Bringle
Pernilla Jurold

pratasofia@hotmail.com
sara.bringle@hotmail.com
peju02@handelsbanken.se

ej delt.
delt
ej delt.

Solen ( åk 9)

Helen Heed
Åsa Wikström

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

ej delt.
ej delt.

Skolledningen

Anna-Lena
Bengtsson

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

delt
delt

Venus ( åk 7)

Merkurius ( åk
8)

Jill Sterner

ej delt.
delt
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3. Föregående protokoll
Utan anmärkning
2. Likabehandlingsplanen
Vår Likabehandlingsplan är omfattande på grund av att vi är skyldiga att ha en konkret plan för
vårt trygghetsarbete. Den revideras varje år av personal och lyfts även upp på
Föräldrakoordinatormötet med föräldrarna. Varje höst har vi fortbildning av våra pedagoger vad
gäller trygghetsarbetet.
Anna-Lena leder Trygghetsgruppen, som består av pedagoger som arbetar med olika åldrar.
De jobbar framförallt med mobbingsamtal men också med främjande och förebyggande
arbete. Anna-Lena betonar att Likabehandlingsplanen är ett högst levande dokument som
utgör grunden för skolans agerande beträffande kränkningar. Anna-Lena ser att skolan i princip
alltid agerar snabbt och effektivt då det gäller mobbing som endast innefattar dåligt beteende.
Oftast hamnar barn i dåligt beteende och slutar snabbt med det de håller på med när man
uppmärksammar dem på hur deras agerande drabbar den som kränks. Det skolan brottas med
är olika former av utfrysning, upplevelser av subtila kränkningar och då kränkningar inbegriper
elever med någon form av impulskontrollsvårigheter eller andra neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Därför höll skolans Skolpsykolog Kristina Taylor så sent som förra
onsdagen en kvällsföreläsning kring just detta. Det vi tycker är svårt på skolan försöker vi alltid
att lära oss mer om så att vi kan förbättra vårt arbete.
Föräldrar i Storgården föreslår att skolan initierar att de nya föräldrarna i år 4 bjuds in på den
första klassfesten varje år, för teambuilding.
3. Väggruppen
En av våra föräldrar, som också är politiker i Värmdö har informerat skolledningen att
Väggruppens förslag på ökad säkerhet vid korsningen Lämshagavägen-Ingarövägen inte
kommer att beaktas (se länk nedan)

h1p://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1817587	
  
I
1.
2.
3.

Föräldrakoordinatorgruppen bestämmer vi att se denna sak i två delar:
Övervaka hur tjänstemännens arbete fortskrider i kommunen.
Frida Sato tar reda på vad som har hänt med vår skrivelse som gick till Länsstyrelsen.
Jill håller kontakten med Svante Lundqvist som sitter i gruppen som har drivit på
cykelvägen.

4. Övrigt

- Stenciler. Budget för läromedel
Föräldrarna upplever att eleverna arbetar mycket med lösa blad. Skolledningen har också
uppmärksammat detta och vi diskuterar detta just nu i vår Pedagogiska utvecklingsgrupp.
Vi har som målsättning att minska antalet lösblad och alltid ha basläromedel av god
kvalité. I våras gjorde skolan en stor satsning på basläromedel. Det finns många
infallsvinklar på denna fråga såsom miljö, lärande och pedagogik.
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- Handsprit på toaletterna
Det har visat sig att det räcker gott och väl med tvål och vatten för att bli av med bakterier.
Eleverna rekommenderas att tvätta händerna ofta och vår skolsköterska informerar och
ger i förkylningstider, alltid rekommendationer att tvätta händerna ofta.
- Säkerhet kring utflykter
Det finns ingen policy eller riskanalys som gäller vid utflykter, bussresor osv, men det finns
alltid ett stort tänk kring ansvar hos personalen innan de åker iväg med en grupp.
Skolledningen ser över det och återkommer.
- Licens Nationalencyklopedin - Skolledningen informerar om att skolan har skollicens för
detta. Tillgången till NE fungerar automatiskt om man är på skolan och om man vill
använda det hemma skapar man en personlig konto från skolan. Vi skickar ut
instruktionen för detta på mailen så kan ni skicka det vidare till era föräldrar.
- Skolans värdegrund, Välkomnandes etik
Jacob Lannerö ställer frågan till skolledningen om det har hänt något med flyktingfrågor i
kommunen i allmänhet och på Lemshaga i synnerhet. Skolledningen tog upp den frågan
på senaste kommunmötet där vi har visat vår goda vilja att hjälpa till. Vi får se om det
händer något i kommunen.

/Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson

