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Klass

Namn

Mailadress

Närvaro

Pluto (6årsverksamhet)
Neptunus (åk 1) Frida Sato
Terese Alvén

frida.sato@lemshaga.se
theresealven@gmail.com

delt
delt

Uranus (åk 2)

Malin Härenstam
Ragnar Stenport

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

delt
delt

Saturnus ( åk 3)

Annika Rosander
Frida Sato

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

delt
delt

Jupiter ( åk 4)

Heidi Stenström
Cecilia Berlin

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

delt
ej delt

Mars (åk 5)

Rickard Dittmer
Elin Brander
Katarina Brochard

rickard.dittmer@vespergroup.se
elin@artistica.se
brok@rkh.se

delt
delt
delt

Tellus ( åk 6)

Elisabeth
Nathansson
Katarina Hellsén
Jarvin

elisabet.nathanson@gmail.com	
  

delt

katarina.hellsen.jarvin@nybergsdeli.
se

delt

Ulrika Lundgren
Borg
Myra Aronsson
Tina Ahlin

ulrika.lundgren-borg@svt.se

delt

myra.antonsson@hotmail.com
tina.ahlin@telia.com

delt
delt

Anna Carlén
Dahlström
Paula Sjöstrand

carl.dahlstrom@tele2.se

delt

sjostrand.paula@gmail.com

delt

Sofia Prata
Sara Bringle
Pernilla Jurold
Lotte Johansson

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

ej delt
delt
delt
delt

Anna-Lena
Bengtsson
Jill Sterner

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

Venus ( åk 7)

Merkurius ( åk
8)
Solen ( åk 9)

Skolledningen

peju02@handelsbanken.se

delt
delt
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1. Presentation av föräldrakoordinatorer
Vi går varvet runt och presenterar oss.
2. Vad gör en föräldrakoordinator?

1. En föräldrakoordinators uppgift är: (information tagen från www.lemshaga.se)
•

samordna föräldrars intressen och arbeta för utveckling av Lemshagas värdegrund.

•

vara länken mellan skola och hemmet

•

ha en god kontakt med mentorerna för sin klass

•

vara ”bollplank” till föräldrarna

•

samla idéer och synpunkter och föra fram dem på mötet/till rektorerna.

•

vara beredd att efter val sitta i styrelsen för Lemshaga Akademi

•

mål för året sätts upp efter första mötet på hösten.

•

vara delaktig i framtagandet av våra styrdokument, tex Likabehandlingsplanen.

Hur jobbar en föräldrakoordinator med sin klass?
- Information om uppdraget ges på höstterminens föräldramöte.
- Eventuellt byter klassen föräldrakoordinator. Mentor meddelar skolledningen vem som blir den nya
mentorn. Vi ser helst att en föräldrakoordinator sitter minst två år.
- Möten en gång/månad. Vi ses alltid första onsdagen i månaden i matsalen, om inte annat meddelas.
Undantag är september, under loven, januari och juni. Det blir ca 6 ggr/år.
- Inför mötena tar föräldrakoordinatorn in synpunkter från alla föräldrar senast fredagen innan mötet.
- Efter mötet ger föräldrakoordinatorn övriga föräldrar i klassen information, gärna via veckobreven eller via
forum på Schoolsoft.
- Protokollet läggs ut på hemsidan när alla har godkänt innehållet.

Synpunkter från dagens möte:
- Att ha föräldramöte innan första föräldrakoordinatormötet
- Att på föräldramötet berätta om Föräldrakoordinatorgruppen.
3. Följa upp våra mål från i våras 2016-2017
- Socialt föräldraprogram - ”att vara förälder till barn i olika åldrar”
- Betyg och bedömning
- Fördjupning - ”Culture of thinking”
- IT-föreläsning (Maria Dufva är inplanerad till den 22/2 2017).
Fler förslag var att bjuda in Caroline Engvall, journalist och författare till bl a boken Virtuell
våldtäkt, (vän till Malin Härenstam) som föreläser om pedofili.
3. Övrigt
• Omkl.rum
På grund av en stöld i omkl.rummet tycker föräldrarna att det är en bra idé att ha ett stort skåp
till eleverna som idrottsläraren låser under lektionerna.
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• Maten
Skolan har matråd en gång i månaden där kocken träffar representanter från klasserna. Jill
träffade matrådet i måndags och det var ett mycket bra möte med bra diskussioner och förslag
till förbättringar.
• Lämshagavägen
Varje höststart kommer frågor kring vår väg upp. Information om detta skickas ut på
Schoolsoft. I korthet informeras alla om att vägen är speciellt känslig vid regn och för hög
hastighet av bilarna. Då bildas gropar. Säteriet (som ägs av hyresvärden) håller i underhållet
av vägen som bland annat är byggd av porslin.
• Google classroom. Vad är det?
I Tellus (åk6) använder den nya läraren Google classroom. Föräldrarna efterlyser information.
Jill skickar frågan vidare till vår mediapedagog för en närmare beskrivning.
• Schoolsoft
Alla läxor ska ligga på Schoolsoft.
• Hur arbetar Lemshaga med IT?
Vi hann inte med frågan utan tar upp det nästa gång.
Nästa möte:
Onsdag den 9/11 kl.18.30.

/Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson

