Föräldrakoordinatorer 2019-2020
Lemshaga Akademi

Klass

Pluto (6årsverksamhet)

Namn

Mailadress

Deltagande

Jessica
Gyllner
Therese
Eldebrandt

jessica.gyllner@gmail.c
om
therese.eldebrandt@g
mail.com

ja

Liselotte
Sund
Janna Kokko

liselott.sundh@telia.co
m
janna.kokko@gmail.co
m

ja

Linda
Hellström

lindahhellstrom@gmai ja
l.com

Helena
Berglund

helena@goku.se

Martin
Söderberg
Åsa
Bejerskog

martin.soderberg@fa
sa.se
asa.bejerskog2@gma
il.com

ja

Anna Bucht
Clarkes
Fredrika Ling

linn.vonpost@gmail.co
m
fredrika.ling@gmail.com

ja

Tellus ( åk 6)

Frida Sato
Åsa Nygren

frida.sato@lemshaga.se
asa.m.nygren@gmail.co
m

ja
ja

Venus ( åk 7)

Marcus
Lindeblad
Sara Hedmo

marcus.lindeblad@hotm
ail.com
sarahedmo@hotmail.co
m

ja

Martin
Sandgren
Joakim
Norlén
Sonja Schmitz
Gustafsson

martin.sandgren@gmai ja
l.com
joakim@idehusetanno. Förhinder
se
sonja.schmitz@nacka.s ja
e

Neptunus (åk 1)

Uranus (åk 2)

Saturnus ( åk 3)

Jupiter ( åk 4)

ja

ja

Förhinder

ja

ja

Mars ( åk 5)

Merkurius ( åk 8)

ja

Föräldrakoordinatorer 2019-2020
Lemshaga Akademi

Klass

Solen ( åk 9)

Namn

Elisabeth
Nathanson
Katarina
Hellsén
Jarvin
Paula
Sjöstrand

Mailadress

Deltagande

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

Förhinder

sjostrand.paula@gmail.c
om

ja

ja

1. Mål inför läsåret 2019-2020
1. Öka föräldrasamverkan. Utveckla former för olika åldrar.
2. Aktivera nattvandrarna. Vi bjuder in en nattvandrare som berättar om
nattvandring.
3. Dra igång föräldrafaddring
4. Föreläsning om Barnkonventionen för föräldrar.
5. Definiera Lemshagaandan. Bygga traditioner.
2. Föräldrarnas punkter
Frågan om Porrfilter på skolan togs upp eftersom det kommit frågor om detta från
föräldrar. Skolledningen delade ut underlag, se pdf nedan. Då vi alla tagit del av
detta kunde vi konstatera att detta med att skapa en porrfri barndom för barnen inte
är så enkelt som att man löser det med ett porrfilter. Dialogen kommer fortsätta
både inom föräldrakoordinatorsgruppen och i skolans ledningsgrupper kring hur vi
ställer oss till ett eventuellt porrfilter på skolans datorer.
3. Kalendariet på Schoolsoft
Det saknas vissa datum. Vi korrigerar detta.
4. Nattvandring
Representanter från Ingarö och Värmdös nattvandrare besöker mötet och berättar
om deras viktiga arbete. På fredagar och lördagar organiserar de sig för att vara ett
stöd får våra ungdomar som vistas ute. Föräldrakoordinatorerna i Tellus (6), Venus
(7), Merkurius (8) och Solen (9) är nu kontaktpersoner med Nattvandrarna. Mer
information kommer på Schoolsoft.
Vid protokollet
Jill Sterner och Anna-Lena B Frölund

DEBATT
OM PORRFILTER.
Föräldrakoordinatorer
2019-2020
Det Lemshaga
finns inga Akademi
belägg för att porrfilter i skolan
skyddar barnen. Skolans pengar ska gå till
undervisning – inte till filtrering av innehållet
på nätet, skriver bland andra Karin Nygårds
och Elza Dunkels.
Det pågår ett aktivt arbete för att påverka alla Sveriges förskolor
och skolor att införa innehållsfilter, eller porrfilter, som det kallas
i kampanjen. Det borde egentligen vara ett kontroversiellt
förslag, eftersom det saknas vetenskapliga belägg för att filter
skyddar barn från pornografi eller annat oönskat innehåll. Det är
till och med så att filter kan innebära en ökad risk för barn, men
trots det har kravet fått många och namnkunniga anhängare.
Vi som har arbetat med frågor rörande barn och nätet i många
år håller med om att barn inte ska riskera att se pornografi på
skolans datorer, men vi ser stora problem med att införa filter.
Det största problemet med filter är att de fungerar väldigt dåligt.
Orsaken till det är svårigheten att ringa in vad som ska bort och
vad som ska vara kvar. Det är relativt enkelt att filtrera bort
väldefinierat innehåll och där gör också den tekniska
utvecklingen det ständigt lättare. Pornografi, däremot, är inte ett
väldefinierat begrepp.

Värderingar styr
Faktum är att mycket av det innehåll vi klassar som olämpligt
definieras av våra värderingar, och värderingar är inte
universella. Tvärtom så är värderingar ofta föremål för konflikter.
Det problemet kommer den tekniska utvecklingen aldrig kunna
hjälpa oss med.

