Föräldrakoordinatormöte, Lemshaga Akademi 160511

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
delt.

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

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.
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
ej delt.

Tellus ( åk 6)

Madelene Lantz
Ulrika Lundgrenborg

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

delt.
delt

Venus ( åk 7)

Johan Schullström
Anna Carlén
Dahlström

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

ej delt
ej delt.

Merkurius ( åk
8)

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

delt
ej delt.

Skolledningen

Anna-Lena
Bengtsson

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

delt
delt

Jill Sterner

ej delt.
delt
ej delt.

Föräldrakoordinatormöte, Lemshaga Akademi 160511

1. Följa upp våra mål från i våras:
- Läxläsning ur ett föräldraperspektiv
Inte fullföljt
- Pedagogisk fördjupning i skolans inre arbete
Matriser och Likabehandlingsplanen har behandlats mer fördjupat.
- Betyg och bedömning
Inte fullföljt
- Socialt föräldraprogram - ”att vara förälder till barn i olika åldrar”
Inte fullföljt
Vi ser att det är många mål som vi inte har fullföljt i år. Ett möte har blivit inställt på grund av
sjukdom. En föreläsning om vad som händer på nätet har genomförts.
2. Nya mål 2016-2017
- Socialt föräldraprogram - ”att vara förälder till barn i olika åldrar”
- Betyg och bedömning
- Fördjupning - ”Culture of thinking”
- Elevernas stress. Hur kan vi förebygga det?
- IT-föreläsning (Maria Dufva)
3. Övrigt
Föräldrakoordinatorernas uppgift
Bland annat att två veckor innan skriva till föräldrarna att skriva om åsikter till mötet
(veckobreven). Vidare kan man titta i vår mapp på hemsidnan vad en föräldrakoordinator gör
på Lemshaga Akademi.
Mobilförbudet på högstadiet
Har fungerat utmärkt och gynnar inlärningen.
Måltidsituationen
Stressigt för de yngsta eleverna? Skolledningen kollar upp det.
Övergången från åk 3 till 4.
Lärarna har arbetat med att hitta delar av övergången på ett så bra sätt som möjligt.
Föräldrarna menar att det också är viktigt att lära känna de nya familjerna. Skolan och
föräldrarna har ett gemensamt ansvar att göra övergången så smidig som möjligt både som
gammal som ny lemshagaelev.

Föräldrakoordinatormöte, Lemshaga Akademi 160511
Lokala planeringar
Det finns en del lokala planeringar som inte är uppdaterade. Skolledningen kollar upp dem
med jämna mellanrum. Det är också bra om föräldrarna ställer frågan direkt till läraren.
Böcker
Går det att låna böcker för de äldre årskurserna för att bättre bemöta elevernas behov av
utmaning? Vi kollar upp hur lärarna tänker om det på lågstadiet.
Säkerhet vid Ingarövägen
(OBS! Denna punkt tog vi inte upp, men vi passar på att informera er alla på detta sätt, så att
ni vet vad som har hänt)
Frida Sato, föräldrakoordinator i Pluto och Uranus, representerade Lemshaga Akademi på ett
möte tillsammans med kommunen. Hon berättade att det var ett mycket bra möte där
kommunen har lyssnat på våra argument om säkerhet. Värmdö kommun kommer att göra en
specifik avfart för väntande bilar vid vänstersvängen ner till Lämshagavägen. Det ser vi som en
klar förbättring än det vi har idag. Cykelvägen kommer att dras på östra sidan (dvs vår sida)
och är inte optimalt för vår del. Tack Frida för informationen och hjälpen!

/Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson

