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Klass

Namn

Pluto (6årsverksamhet)

Ann-Charlotte
Söderberg
Martin Söderberg

Neptunus (åk 1) Linn von Post
Joakim Ganse

Mailadress

Närvaro

ac.soderberg@fasa.se,

delt

martin.soderberg@fasa.se

ej delt.

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

ej delt.
delt

Uranus (åk 2)

Malin Härenstam
Ragnar Stenport

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

ej 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

ej delt
ej delt

Mars (åk 5)

Rickard Dittmer
Elin Brander
Katarina Brochard

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

ej delt
ej delt
delt

Tellus ( åk 6)

Elisabeth
Nathansson
Katarina Hellsén
Jarvin

elisabet.nathanson@gmail.com	
  

ej delt

katarina.hellsen.jarvin@nybergsdeli.
se

delt

Ulrika Lundgren
Borg
Myra Aronsson
Tina Ahlin

ulrika.lundgren-borg@svt.se

ej 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
ej 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

lottestoryteller@gmail.com

delt
delt
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1. Föregående protokoll
- Lampor på parkeringen. Går det att förstärka?
- Gemensam syn på kalas inbjudningar
2. Årets mål
- Socialt föräldraprogram - ”att vara förälder till barn i olika åldrar”
- Betyg och bedömning
- Fördjupning - ”Culture of thinking”. 5/4
- IT-föreläsning (Maria Dufva är inplanerad till den 22/2 2017).
3. Hur genomför vi resterande mål?
Betyg och bedömning tas upp på föräldramötet -klassvis. Jill och Anna-Lena ansvariga
Vi satsar på föräldraprogrammet på föräldrakoordinatormötet i maj.
4. Utökad busstur på onsdagar kl.15.00
En efterlängtad extratur är nu insatt på onsdagar kl.15.00. Stort tack till framförallt Lotte
Johansson som har kämpat för detta. Vi kan alla läsa en artikel i NVP:
5. Mobilförbud även i Ladan
FK tycker att regeln är bra.
6. Bristfällig återkoppling på bedömningen.
Skolledningen tar upp detta med lärarna. Föräldrarna behöver info om kunskapskrav och
nivåer även för klasser under betygsgrundande. På utvecklingssamtalen vill föräldrarna ha
information om andra ämnen inte bara från den läraren som har dem på utvecklingssamtalet.
7. Ingarövägen
Det är osäkert när arbetet med den nya gång och cykelbanan kommer att byggas. Det är
beslutat att den placeras på Ingarövägens östra sida (dvs Lemshagas sida). Skolledningen
och representanter från föräldrakoordinatorgruppen ser både positivt och oroande på att en
cykelväg byggs utmed en korsning som är hårt trafikerad under vissa delar av dygnet.
8. Policy lärare-elev
Policy om hur en elev kan framföra synpunkter mot en lärares bemötande eller
undervisning.

”Att prata med varandra och inte om varandra”
För att vi ska leva upp till vår vision måste vi kunna kommunicera på ett konstruktivt sätt.
(utdrag ur skolans ”Kommunikationspolicy”).
Policyn ligger på Schoolsoft under Praktisk info.
9. Hur säkra kvalitén på undervisningen?
Vi arbetar både med kollegialt lärande, mentorskap för ny personal och fortbildning.
1. Varje onsdag träffas lärarna 90 minuter för pedagogiska diskussioner ledd av skolan
pedagogiska utvecklingsledare.
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Nya lärare får en egen mentor.
Kurser i VT (Visible thinking) för nybörjare och fortsättning.
Två gånger om året visar lärarna upp sina arbeten/projekt som sedan diskuteras.
Lärarna fortbildas under skolåret på studiedagar.
Individuella kurser i skolans olika ämnen.

9. Skolmaten
Den vegetariska maten har blivit sämre, tycker allt fler föräldrar och elever. Eleverna önskar
enklare mat och inte hopblandat. Föräldrarna upplever att matråden inte har någon egentlig
kraft. Synpunkter som kom upp:
- salladen tar slut
- inte lika gott
- den vegetariska maten har blivit sämre
- inte blanda grönsakerna
10. Påminnelse i Infobrev från skolledningen
Föreläsning IT, M. Dufva i samband med f-möte.
Betyg och bedömning tas på föräldramötena.
Inte lägga inbjudningar till kalas på skolan i facken.
/Jill Sterner och Anna-Lena Bengtsson

