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Klass

Namn

Mailadress

Närvaro

Pluto (6årsverksamhet)

Liselotte Sund
Janna Kokko

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

ej delt
ej 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

delt.
ej delt

Saturnus ( åk 3)

Sophia Karlhager
Fredrika Ling

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

ej delt
ej 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

ej delt.
ej delt
delt

Tellus ( åk 6)

Sara Hedmo
Malin Härenstam

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

delt
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)

1. Föregående protokoll
Utan anmärkning

delt
delt
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2. Dagens uppgift
Ett av våra mål:
Se över och tipsa föräldrarna om lyckade koncept tex vad som gäller med kalas,
insamlingar, evenemang osv.
Elin Brander och Linda har tittat på alla förslag och gjort en sammanställning. Det var en
mycket bra sammanställning och de fick applåder från övriga. Vi beslutar att innehållet ska
gå ut till samtliga innan vi lägger ut det på hemsidan så att alla har möjlighet att läsa och
återkomma med ev.frågor eller tillägg.
3. Föräldrapunkter
- Vuxna hälsar på i klassrummen. Är det ok?
I vissa klasser fungerar det utmärkt medan i andra klasser fungerar det inte. Om man vill
hälsa på tar man först kontakt med mentorn om det är lägligt. Generellt sett tycker vi att
det är trevligt om man vill komma och hälsa på. I vissa fall önskar mentorn att föräldern
pratar lite om sitt jobb, men det är inget krav. På Expeditionen hämtar man en
besöksbricka och ev. köper en matkupong för 35 kr. innan man besöker klassrummet.
- Hur arbetar skolan med konflikter och mobbing?
Anna-Lena redogjorde för hur vi arbetar i enlighet med skolans Likabehandlingsplanen. Se
vidare hemsidan.
- Hur ser man på Fredspriset?
Anna-Lena redogjorde för hur Trygghetsteam och Kamratstödjare utarbetade kriterier för
Fredspriset. Efter det arbetet tog lärarna på sig ansvaret att välja ut den elev som skulle få
det. Vi kommer nu att utvärdera detta.
Föräldrakoordinatorerna menar att det är viktigt att den som väljs ut har noggrant
”granskats” så ”att rätt elev väljs”.
Vi beslutade att lägga ut vilka priser och premium vi har och varför, på vår hemsida.
- Föräldragemenskap
Jill och Anna-Lena återkopplade från styrelsemötet där de fördes en diskussion kring att
stärka Lemshaga-andan. Föräldrakoordinatorerna fick i hemläxa tills nästa gång att funder
över olika sätt som kan stärka den och hur de kan hjälpa till.
4. Nästa möte 3 april
Då har vi en föreläsning om vår pedagogik ”Culture of thinking”
/Jill Sterner, Anna-Lena B Frölund

