Föräldrakoordinatorer 2019-2020
Lemshaga Akademi

Klass

Namn

Mailadress

Deltagande

Pluto (6årsverksamhet)

Jessica
Gyllner
Therese
Eldebrandt

jessica.gyllner@gmail.co ja
m
therese.eldebrandt@gmai ja
l.com

Neptunus (åk 1)

Liselotte
Sund
Janna Kokko

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

Linda
Hellström
Helena
Berglund

lindahhellstrom@gmail.
com

ja

helena@goku.se

ja

Martin
Söderberg
Åsa
Bejerskog

martin.soderberg@bran
dtjanst.se
asa.bejerskog2@gmail.
com

ja

Anna Bucht
Clarkes
Fredrika Ling

acbucht@yahoo.com

förhinder

fredrika.ling@gmail.com

ja

Mars ( åk 5)

Marie Bohjort

mariebohjort@hotmail.com

förhinder

Tellus ( åk 6)

Frida Sato
Åsa Nygren

frida.sato@gmail.com
asa.m.nygren@gmail.com

ja
ja

Venus ( åk 7)

Marcus
Lindeblad
Sara Hedmo

marcus.lindeblad@hotmail.
com
sarahedmo@hotmail.com

ja

Martin
Sandgren
Joakim
Norlén
Sonja Schmitz
Gustafsson

martin.sandgren@gmail.c
om
joakim@idehusetanno.se
sonja.schmitz@nacka.se

förhinder

Uranus (åk 2)

Saturnus ( åk 3)

Jupiter ( åk 4)

Merkurius ( åk 8)

förhinder
ja

förhinder

förhinder

ja
förhinder

Föräldrakoordinatorer 2019-2020
Lemshaga Akademi

Klass

Solen ( åk 9)

Namn

Elisabeth
Nathanson
Katarina
Hellsén
Jarvin
Paula
Sjöstrand

Mailadress

Deltagande

elisabet.nathanson@gmail.c förhinder
om
ja
katarina.hellsen.jarvin@ny
bergsdeli.se
sjostrand.paula@gmail.co
m

ja

1. Föregående protokoll
Utan anmärkning
2. Föräldrarnas punkter
Ängsholmen
Förra året kom en del klagomål, tex:
Latrintömningen fungerar inte problemfritt
Maten var god, men för lite och serverades inte i tid.
Husen var inte fräscha.
Tycker föräldrakoordinatorgruppen att det är värt att åka dit i fortsättningen?
Diskussioner följde. Vi följer upp detta nästa gång.
Ängsholmendokumentet bör revideras så att föräldrarna blir mer insatta i vad de
ska göra.
Beslut:
• Vi bjuder in en ansvarig från Ängsholmen för att få svar på våra frågor.
• Revidera vår folder
• Se över var vi ska lägga informationen om vår lägerskola för att det ska bli enkelt
att hitta.
Matsedel på Schoolsoft?
För närvarande är det inte möjligt att lägga ut det på Schoolsoft eftersom
kökspersonalen inte har möjlighet att logga in. Det är endast pedagogerna som kan
det.
3. Lemshaga Akademi ”Plan för arbetet med likabehandling och mot
diskriminering och kränkande behandling 19/20”
Föräldrarna läser igenom planen och reflekterar tillsammans. De upplever att detta
är ett rigoröst dokument som skolan verkligen jobbar efter. Några tips på
förändringar fick skolledningen med sig.
Vid protokollet
Jill Sterner och Anna-Lena B Frölund

