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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
ej delt.

Uranus (åk 2)

Martin Söderberg
Åsa Bejerskog

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

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
Cecilia
Pettersson-Höjer

mariebohjort@hotmail.com
cecilia.petterssonhojer@nacka.se

delt
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
delt
delt

Tellus ( åk 6)

Sara Hedmo
Malin Härenstam

sarahedmo@hotmail.com
malin.harenstam@icloud.co
m

ej delt.
ej delt

Venus ( åk 7)

Martin Sandgren
Elin Brander

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

ej delt.
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

delt

Ulrika Lundgren
Borg

ulrika.lundgrenborg@svt.se

ej delt.

Solen ( åk 9)

samt Jill Sterner och Anna-Lena B Frölund
1. Föregående protokoll
- Föreläsningen i Culture of thinking ställdes in pga stor sjukfrånvaro.

delt
delt
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2. Föräldraengagemang
Styrelsen är mycket intresserad av hur föräldraengagemanget ser ut på Lemshaga idag. Vi
ställer fråga till vår Föräldrakoordinatorgrupp.
- Vi tycker att vi är engagerade, säger Föräldrakoordinatorerna. Det finns en del saker att
arbeta med för att få ännu större engagemang.
Tex:
• Skolan kan ge enhetliga riktlinjer vad som gäller vid besök i klassrummet och vid
arbetsplatsbesök tex.
• Uppskattat med en mässa där föräldrar och andra kommer till skolan och berättar om
olika yrken.
• Föräldrafaddrar = ett uppdrag som man vill ha. En föräldrafadder som vet lite mer och är
en ambassadör för Lemshaga. Ett engagemang som sträcker sig ännu lite mer utanför
Föräldrakoordinatorgruppen. Föräldrakoordinatorerna är mycket positiva till förslaget.
Marie Bohjort är ansvarig.
• Föräldraaktiviteter, tex Valborgseld som blir en tradition där man kan träffa de andra
föräldrarna under trevliga former.
• Klassförälder - förtydliga och ge riktlinjer. Man kan tex dela upp föräldrarna i grupper och
fördela uppdrag för klassen (ta klasslistan rakt av).
• Skicka ett brev till de nya där klassen presenterar sig.
• På Lemshaga har vi föräldrasamverkan - om ngn förälder träffar på en elev som befinner
sig i en olämplig situation ska man kunna ringa föräldrarna. Samma gäller på nätet.
3. Uppföljning av målen 2018-2019
- Se över och tipsa föräldrarna om lyckade koncept tex vad som gäller med kalas,
insamlingar, evenemang osv.
Klart. Information om detta kommer att ligga i Föräldrakoordinatorernas mapp.
- Vi ber vår Ateljerista Cecilia Högsveden East att komma till oss för att berätta om
Reggio-metodiken.
Klart. Cecilia hade en uppskattad föreläsning.
- Lemshagaförälder / tonårsförälder Vad innebär det?
Vi berörde frågan i samband med Lemshagas föräldrasamverkan och att skriva i
Förväntansavtalet några punkter som är mer riktat mot tonåringar.
4. Förslag på nya mål 2019-2020
1.
2.
3.
4.
5.

Öka föräldrasamverkan. Utveckla former för olika åldrar.
Aktivera nattvandrarna. Vi bjuder in en nattvandrare som berättar om nattvandring.
Dra igång föräldrafaddring
Föreläsning om Barnkonventionen för föräldrar.
Definiera Lemshagaandan. Bygga traditioner.

/Jill Sterner, Anna-Lena B Frölund

