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Klass
Pluto (6årsverksamhet)

Namn

Victoria Veres

Neptunus (åk 1) Frida Sato
Linn von Post
Joakim Ganse

Mailadress

Närvaro

victoriaveresbergsten@gmail.com

delt.

frida.sato@lemshaga.se
linn.vonpost@gmail.com
joakim.ganse@accept-it.se

delt

Uranus (åk 2)

Malin Härenstam
Ragnar Stenport

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

ej del

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

ej delt
delt

Mars (åk 5)

Rickard Dittmer
Elin Brander
Katarina Brochard

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

delt
delt

Elisabeth
Nathansson
Katarina Hellsén
Jarvin

elisabet.nathanson@gmail.com	
  

Ulrika Lundgren
Borg
Myra Aronsson
Tina Ahlin

ulrika.lundgren-borg@svt.se

Delt

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

Delt
ej delt.

Anna Carlén
Dahlström
Paula Sjöstrand

carl.dahlstrom@tele2.se

ej delt.

sjostrand.paula@gmail.com

ej delt

Sofia Prata
Sara Bringle
Pernilla Jurold
Lotte Johansson

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

ej delt.
ej delt.
ej delt.

Anna-Lena
Bengtsson
Jill Sterner

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

Tellus ( åk 6)

Venus ( åk 7)

Merkurius ( åk
8)
Solen ( åk 9)

Skolledningen

ej delt.
delt.

katarina.hellsen.jarvin@nybergsdeli.
se

peju02@handelsbanken.se

lottestoryteller@gmail.com

delt
delt
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1. Föregående protokoll
Föreläsning om IT med M. Dufva blir samtidigt med vårens föräldramöte den 22/2.
2. SchoolSoft - Föräldrarna i Mars säger att de inte får återkoppling alls på uppgifter och
liknande i mars. Skolan håller på att ta fram en ”Lathund för kommunikation via SchoolSoft
på Lemshaga” Bra att en sådan mall även visas upp för föräldrar, så att man vet vad man
kan ha för förväntningar. Föräldrarna eftersöker normativ, framåtsyftande bedömningar
efter prov. Anna-Lena ska ta detta med PUG.
3. Belysning - Säteriet har investerat i nya lampor, och vi har sett över belysningen.
4. Google Classroom - Vi kommer nog att se mer av detta, men är i uppbyggnadsfas just nu.
5. Saturnus och Villan - Toaletter önskas vara öppna i Villan, men vi har inte möjlighet att
bemanna villan och det vore inte säkert.
6. Likabehandlingsplanen
Synpunkter och kommentarer från föräldrakoordinatorerna:
- Tung text, kan man göra en lättare version?
- Koordinatorerna lyfter vikten av att våga vara vuxen och gripa in som förälder! Kan
man skriva in detta i förväntansavtalet!
- Hur gör du när du blir mobbad? Detta dokument behöver gås igenom vid varje
föräldramöte!
- Nätet måste få ett större utrymme i Likabehandlingsplanen.
- Få fram föräldrarnas roll, i Likabehandlingsplanen eller i förväntansavtalet.
- Föräldrakoordinatorerna tycker det vore positivt om skolan kunde fungera som ett
tydligare bollplank i frågor om elevernas trygghet, t.ex. vad skolan anser beträffande
kalasinbjudningar och liknande.

/Anna-Lena Bengtsson

