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Klass

Namn

Mailadress

Närvaro

Pluto (6årsverksamhet)

Liselotte Sund
Janna Kokko

liselott.sundh@telia.com
janna.kokko@gmail.com

delt
delt

Neptunus (åk 1)

Linda Hellström
Helena Berglund

lindahhellstrom@gmail.c
om
helena@goku.se

delt
delt

Uranus (åk 2)

Martin Söderberg
Åsa Bejerskog

martin.soderberg@sbrandtjanst.se
asa.bejerskog2@gmail.c
om

ej delt.
delt

Saturnus ( åk 3)

Sophia Karlhager
Fredrika Ling

sophia.karlhager@gmail.co
m
fredrika.ling@gmail.com

ej delt
delt

Jupiter ( åk 4)

Marie Bohjort

mariebohjort@hotmail.com

delt.

Mars ( åk 5)

Annika Rosander
Frida Sato
Åsa Nygren

annika_rosander@telia.co
m
frida.sato@lemshaga.se
asa.m.nygren@gmail.com

delt.
ej delt
delt

Tellus ( åk 6)

Sara Hedmo

sarahedmo@hotmail.com

ej delt

Venus ( åk 7)

Martin Sandgren
Elin Brander

martin.sandgren@gmail.c
om
elin@artistica.se

delt
ej delt

Merkurius ( åk 8)

Elisabeth
Nathanson
Katarina Hellsén
Jarvin
Paula Sjöstrand

elisabet.nathanson@gmail.c
om
katarina.hellsen.jarvin@nyb
ergsdeli.se
sjostrand.paula@gmail.com

ej delt

Ulrika Lundgren
Borg

ulrika.lundgrenborg@svt.se

ej delt

Solen ( åk 9)

ej delt
delt

1. Föregående protokoll
- Betyg i pappersform?
Lemshaga Akademi kommer inte att dela ut betyg i pappersform på höstterminen i
kyrkan. På vårterminen kommer betyg att delas ut till Solens elever. Detta har lärarna
beslutat enhälligt. Tre viktiga anledningar - Vi är en Grön Flagg-skola och ska inte slösa
med papper och kuvert, rörigt när betygen delas ut i kyrkan (förut var det två årskurser
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som fick betyg, nu är det fyra), det viktigaste skälet - det ger lärarna mer tid för att
undervisa med bra kvalité. Under de sista dagarna (när betygen är satta) är det svårt att
motivera eleverna till studier.
De elever som önskar ett pappersbetyg får komma till Expeditionen första dagen på VT
för att få ut sitt betyg underskrivet av rektor.
Betygen kommer att synas på Schoolsoft på fredagen som är terminens sista dag.
- Marsklassens kapprum
Vi hoppas att de åtgärder vi har gjort gör att det blir bättre ordning i kapprummen.
- Korta raster
Det är alltid 20 minuters rast efter Idrott och Hälsa. Det ska vara minst 10 minuter mellan
en lektion i Ladan och Storgården där det innebär promenadavstånd för eleven.
- Grinden
Vi behöver gemensamt se till att grinden hålls öppen. Även om den hålls öppen med olika
medel kan dessa flyttas av någon av våra elever när de passerar under dagen.
- En Lemshaga-elevs 10 år
Under bearbetning.
2. Dagens uppgift
Vi fortsätter vårt arbete med goda idéer att samla in pengar till klasserna.
Föräldrakoordinatorerna önskar förtydliga syftet med läger och även syftet med arbetet att
samla in pengar. Kan det skrivas in i Förväntansavtalet?
Mötet beslutar att Elin Brander och Linda Hellström sätter ihop ett dokument med
synpunkter på insamlingar och får med den juridiska biten också.
4. Föräldrapunkter
Venus, åk 7:
Såg att ni skulle prata om att samla ihop pengar.... kan ni inte samtidigt lyfta att kvalitén på
Ängsholmen blivit så mycket sämre under åren och det finns billigare mycket bättre
alternativ?! (Tex Vässarö).
Svar:
Skolledningen gör en utvärdering med Tellus. Viktigt att få information om vad som är bra
respektive dåligt.
En önskan från en Venusförälder är att den vegetariska maten varieras mer.
Gärna grönsaker var för sig,
Svar: Den vegetariska maten följer så långt det går den ordinarie maten.
Vi ska lägga fram synpunkterna till köket.
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Neptunus, åk 1:
Frågan rör den mörka parkeringen och den mörka gången upp till skolan:
går det att sätta upp mer belysning på dessa delar av skolans område?och vad säger
lagar o regler om skolmiljön; får det vara så mörkt på en parkering vid en skola? (Flera ggr
kommer det barn gående bakom bilarna och de syns knappt i mörkret och kommer utan
föräldrar. (Frågeställaren ser en risk här.)
Svar:
Skolledningen hör efter med fastighetsägaren om det går att åtgärda.
Jupiter, åk 4:
Eleverna kör på gångvägen. Det skrämmer de yngre eleverna.
Svar:
Skolledningen pratar med mentorerna för de äldre eleverna.

/Jill Sterner, Anna-Lena B Frölund

