Föräldrakoordinatormöte 2017-10-04
Lemshaga Akademi

Klass

Namn

Mailadress

Närvaro

lindahhellstrom@gmai Ja
l.com
Ja
sara.jonerin@live.se

Pluto (6årsverksamhet)

Linda
Hellström
Sara Jonerin

Neptunus (åk 1)

Martin
Söderberg
Åsa
Beijerskog

martin.soderberg@fas Ja
a.se

Linn von
Post
Joakim
Ganse

linn.vonpost@gmail.co
m
joakim.ganse@acceptit.se

Ja

Malin
Härenstam
Sofia Gäddlin
Karlhager

malin.harenstam@icloud
.com
sophia.karlhager@gmail.
com

Ja

Jupiter ( åk 4)

Annika
Rosander
Frida Sato
Åsa Nygren

annika_rosander@telia.c Ja
om
frida.sato@lemshaga.se Ja

Mars ( åk 5)

Cecilia Berlin
Sara Hedmo

cecilia.berlin@fmv.se

Ja
Ja

Tellus ( åk 6)

Rickard Dittmer
Elin Brander
Katarina
Brochard

rickard.dittmer@vesper
group.se
elin@artistica.se
brok@rkh.se

Ja
Ja
Nej

Venus ( åk 7)

Elisabeth
Nathanson
Katarina
Hellsén
Jarvin

elisabet.nathanson@gma
il.com	
  
katarina.hellsen.jarvin@
nybergsdeli.se

Ja

Ulrika
Lundgren
Borg
Myra
Antonsson

ulrika.lundgrenborg@svt.se
myra.antonsson@hotm
ail.com

nej

Uranus (åk 2)

Saturnus ( åk 3)

Merkurius ( åk 8)

Ja

Ja

Ja

Ja

nej
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Klass

Solen ( åk 9)

Namn

Anna Carlén
Dahlström
Paula
Sjöstrand

Mailadress

carl.dahlstrom@tele2.s
e
sjostrand.paula@gmail.
com

Närvaro
nej
Ja

1. Vad gör en föräldrakoordinator?
•

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. Första mötet för föräldrakoordinatorerna
ligger i oktober efter att föräldramötet har varit.
- 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.

2. Årets mål:
-

Lemshagaförälder. Vad innebär det?
Dagens pedagogik. Föreläsning i matematik och svenska.
IT-föreläsning (ihop med ett föräldramöte)
VT-föreläsning

Förslag:
- Vi har en föreläsning i matematik och svenska under ett föräldrakoordinatormöte (och filmar
dem) och byter ämne en annan kväll som inte ligger på mötestid. Se nedan.
- FK föreslår att föreläsningen ligger först och föräldramötet. Jill och Anna-Lena pratar med
Maria Dufva.
- VT (Visible thinking)-föreläsning erbjuds.

Föräldrakoordinatormöte 2017-10-04
Lemshaga Akademi

3. Övrigt
- Hur kan föräldrarna stötta varandra i tex planering och insamling av pengar till Ängsholmen?
Utvärdering från Tellus arbetsgrupp som vidare förmedlar detta till Mars föräldrar
- Duschning efter Idrotten? Vad gör skolan? Idrottslärarna, Judith informerar eleverna om vad
som gäller. Naturligtvis vill vi att alla duschar efter Idrotten.
Det behövs en papperskorg i omkl.rummen annars hamnar skräp bland kvarglömda kläder,
säger en föräldrakoordinator.
- Kvarglömda kläder - var tar de vägen? Vi har ett förråd där kvarglömda kläder hamnar inför/
efter varje lov. Tag kontakt med vår vaktmästare om ni önskar leta i säckarna. Efterhand
skänks kläderna till välgörande ändamål.
- Gropar i vägen. Vad gör Säteriet? Skolan går ut med information inför varje höstterminsstart
för att informera om att vägen är känslig och att hastigheten måste hållas nere. Vår väg är
delvis byggd på porslinskross och var inte från början tänkt att det skulle vara en så stor
belastning som det är idag.
- Kö i backen på Lämshagavägen. Rekommenderas 5-7 bilar åt gången. Jill informerar om det
på Schoolsoft.
Föräldrakoordinatorernas kalender, på förslag:
4 oktober. Första mötet på hösten
1 november. Lovdag - inget möte
6 december. Föreläsning i dagens matematik och Läslyftet för samtliga intresserade föräldrar +
en föreläsning utöver mötestid.
7 februari. Vanligt fk-möte
7 mars. VT (Visible thinking) på Lemshaga
7 april. Påsklov - inget möte
2 maj. Sista mötet.

/Jill Sterner och Anna-Lena B. Frölund

