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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,

ej.

martin.soderberg@fasa.se

delt

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

ej
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

ej delt.
delt

Jupiter ( åk 4)

Heidi Stenström
Cecilia Berlin

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

delt
delt
+ Sara
Hedmo

Mars (åk 5)

Rickard Dittmer
Elin Brander
Katarina Brochard

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

ej 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

ej delt.
ej delt
Malin
Jansson

Anna Carlén
Dahlström
Paula Sjöstrand

carl.dahlstrom@tele2.se

ej delt

sjostrand.paula@gmail.com

delt

Sofia Prata
Sara Bringle
Pernilla Jurold
Lotte Johansson

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

ej delt
delt
ej delt.
ejdelt

Venus ( åk 7)

Merkurius ( åk
8)
Solen ( åk 9)

peju02@handelsbanken.se

lottestoryteller@gmail.com
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Skolledningen

Anna-Lena
Bengtsson
Jill Sterner

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

delt
delt

1. Uppföljning av de mål vi satte upp förra våren.
Vad har vi gjort?
- Socialt föräldraprogram - ”att vara förälder till barn i olika åldrar”
Ej genomfört.
- Betyg och bedömning
Ej genomfört
- Fördjupning - ”Culture of thinking”
Genomfört.
- IT-föreläsning
Genomfört.
2. Reflektioner kring målen
- Betyg och bedömning. Mentorerna tar det på föräldramötet för att bättre kunna möta olika
åldrars kriterier och därför enades vi om att inte ta detta på föräldrakoordinatormötet utan på
föräldramötet i höst.
- ”VT” och ”Culture of thinking” var en mycket bra föreläsning. Föräldrarna fick en god insikt i
hur vi arbetar på Lemshaga och hur lärarna lägger upp sitt arbete och varför. Det vore mycket
bra om vi kunde filma föreläsningen nästa gång Patrik föreläser och sedan lägga ut den så att
fler kan få se den, det föreslår Föräldrakoordinatorerna.
- IT-föreläsningen för alla föräldrar på skolan (mest riktad till åk4 till åk9-föräldrar) var mycket
intressant och lärorik. Vi behöver ha en sådan föreläsning minst varje år. Kanske uppdelat på
två så att man kan rikta föreläsningen mot olika åldrar? Bra att det var föräldramöte efteråt så
att vi kunde prata om föreläsningen tillsammans. Det negativa var att föreläsningen endast
kunde vara en timme då det annars blir en mycket lång kväll med efterföljande föräldramöte.
2. Förslag på nästa års mål
-

Lemshagaförälder. Vad innebär det?
Matematik i dag. Föreläsning
IT-föreläsning (ihop med ett föräldramöte)
Läslyftet. Föreläsning.

3. Uthyrning av lokaler på Lemshaga
Det är möjligt att hyra olika lokaler för klassaktiviteter. Kontakta Expeditionen för ev. bokning.
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4. Stölder
Vi har sett att det i dag sker stölder i en omfattning som är fler än tidigare. Det sker både på
skolan och på Coop och City Gross. Skolledningen har vidtagit åtgärder och informerat
föräldrarna att vara uppmärksamma om barnet kommer hem med okända kläder. Vi sätter in
större elevskåp, om vi får sätter vi upp kameror (krävs tillstånd av Länsrätten) och fler
rastvärdar (vuxna) på lunchrasten.
5. Rastaktiviteter
Viktigt att eleverna blir sysselsatta under rasterna. Lemshaga har nu till våren satsat pengar på
att köpa in uteleksaker, bollar, hopprep till gårdarna. Även lekar erbjuds av rastvärdarna.
6. Övrigt
- Duscha
Det händer alltför ofta att eleverna inte duschar efter Idrotten. Vad beror det på?
Det är svårt att generalisera vad det beror på, men efter en stunds diskussion ser vi att hela
samhället har förändrats vad gäller kroppsideal och ”hur man ska se ut”. Puberteten bidrar och
även rädsla för att bli fotograferad.
- Vad kan föräldrakoordinatorerna bli bättre på?
Till hösten ska vi prata om hur föräldrakoordinatorerna kan bli mer aktiva på skolan och bidra
med olika delar på föräldramöten och dylikt (punkten Lemshagaförälder)
- Hur kan vi få in de nya föräldrarna på ett bra sätt när vi gör nya intag.
I alla klasser finns klassföräldrar, men det ser olika ut hur de organiseras och aktiveras.
Till hösten ska vi prata om vad som är lämpliga aktiviteter i olika åldrar under punkten
Lemshagaförälder.
- Mobile Stories: lotta@mobilestories.se. Vi kollar upp om vi ska bli en pilotskola.
Vid protokollet
Jill och Anna-Lena

