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Klass

Namn

Mailadress

Deltagande

Pluto (6årsverksamhet)

Jessica
Gyllner
Therese
Eldebrandt

jessica.gyllner@gmail.co förhinder
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

förhinder

Martin
Söderberg
Åsa
Bejerskog

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

ja

Anna Bucht
Clarkes
Fredrika Ling

acbucht@yahoo.com

ja

fredrika.ling@gmail.com

förhinder

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

för
förhinder

Venus ( åk 7)

Marcus
Lindeblad
Sara Hedmo

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

förhinder

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)

ja
ja

ja

ja

ja
ja
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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
Ängsholmen. Jill har sökt ansvarig person på Ängsholmens kansli, men inte
lyckats. Föräldrakoordinatorgruppen bestämmer att vi försöker få till ett möte innan
nästa möte för att vinna lite tid. En förälder från Marsklassen och en förälder, som
har erfarenhet av Ängsholmen, kallas till mötet tillsammans med skolledningen.
2. Föräldrarnas punkter
Belysning Föräldraparkeringen
Vi har tagit upp den flera gånger och förbättringar har gjorts under åren, men det är
svårt att göra hela Lemshaga ljusare eftersom det är så mörkt i omgivningen. Det
brukar bli lite ljusare när snön kommer. Vi tar den frågan med oss till
fastighetsägaren och ser vad vi kan åstadkomma.
Fredspriset
Grunden för priset har tagits fram av Trygghetsgruppen. Tanken är att
uppmärksamma ”de goda exemplen”. Eleverna själva tog fram kriterier. Eleverna
får nominera och de vuxna väljer ut. En elev eller grupp/årskurs får priset.
Föräldrarna påminner skolledningen om att vi har beslutat att lägga ut information
om våra priser och premium.
Grusgången till föräldraparkeringen
Anledningen till att det ofta blir geggigt på gången är att det krävs en bättre
dränering samt att grus ”rinner bort” när det regnar mycket. Det är planerat ett
större dräneringsarbete från fastighetsägarens sida.
Hemspråksundervisningen
Vid 5 barn eller fler kan skolan anordna hemundervisningen på plats, annars får
eleven ha sin undervisning i kommunens regi.
3. Lemshagaandan
Vad är Lemshagaandan för oss i Föräldrakoordinatorgruppen?
Vi delar upp oss i mindre grupper och redovisar för varandra.
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På Lemshaga hälsar man på varandra.
Eleverna känner igen varandra och har en relation till de som rör sig på skolan.
Välkomnandets etik. Man säger ”Hej”.
Man får vara som man är.
Stort engagemang.
Använder naturen i undervisningen.
Blandar åldersgrupper tex ”VIM-grupper” i Mellangården.
Faddersystemet - stora möter små.
Traditionerna är viktiga. Viktigt att hålla i dem.
Konflikter tas om hand direkt. Fungerar både bland små och stora elever.
Föräldrarna stöttar varandra när det gäller deras barn och vad de gör på sin fritid.
Avslutningen är utomhus och det ger en fantastisk känsla i samklang med
naturen.
- ”Man vill vara här”.
- Teorin stämmer överens med verkligheten.
- Förväntansdokumentet.
-

4. Höstens sista möte
Detta var höstens sista möte. Vi önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år och
tackar för ett mycket gott samarbete.
Vi ses nästa år den 5 februari 2020 kl.18.30.

Vid protokollet
Jill Sterner och Anna-Lena B Frölund

