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Klass

Namn

Mailadress

Deltagande

Pluto (6årsverksamhet)

Jessica
Gyllner
Therese
Eldebrandt

jessica.gyllner@gmail.co förhinder
m
therese.eldebrandt@gmai förhinder
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

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

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
förhinder

ja

ja

ja
förhinder
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Klass

Solen ( åk 9)

Namn

Elisabeth
Nathanson
Katarina
Hellsén
Jarvin
Paula
Sjöstrand

Mailadress

Deltagande

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

ja

1. Föregående protokoll
- Ängsholmen. Arbetet är på gång i Marsklassen. Marie Bohjort (fk i Mars, åk 5) berättar
att de har haft kontakt med ansvarig för Ängsholmen och lyft de frågor som vi har
diskuterat i Föräldrakoordinatorgruppen. Katarina Granander är ansvarig chef för KFUM.
Hon håller med om att det inte är en acceptabel nivå på ledarskapet och maten och hon
tar upp det på sitt styrelsemöte och det kommer att åtgärdas. Våra föräldrar håller
kontakt med henne. Marsklassen planerar att komma med fler föräldrar. Marie
återkommer om det blir aktuellt med matsäck från skolan.
2. Föräldrarnas punkter
- Lunchen. Eleverna i Venus klagar över maten och att det inte räcker. De får ofta rester.
De känner sig stressade av att maten ska plockas bort och att de blir ombedda att gå
ifrån matsalen.
Svar från köket:
Det har hänt en gång att den ordinarie maten tagit slut, men det finns alltid mat att äta.
Kökschefen ska ta upp med sin personal att inte ta bort maten för snabbt. Naturligtvis ska
de hinna äta i lugn och ro.
Skolledningen kollar upp om det är begränsat med mat. Tex är det endast 6 köttbullar
man får äta oavsett ålder?
3. Vårt mål
Definiera Lemshagaandan. Bygga traditioner.
Öka föräldrasamverkan. Utveckla former för olika åldrar.
Vi delar upp föräldrarna i olika grupper och studerar Lemshagas pedagogiska profil och
jämför med den känsla föräldrarna vid förra mötet beskrev som Lemshagaanda.
Föräldrakoordinatorerna kommer med konkreta förslag på hur vi kan stärka
Lemshagaandan.
Förslag som kom upp var:
• Traditionerna. Kan man lägga till dem till Lemshagas pedagogiska profilen?
• Att lärarna mer ser föräldrarna som goda resurser.
• Öppenheten behöver vi få fram på ett bra sätt.
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• Föräldrarna inbjuds att delta på lektionerna (kanske obligatoriskt?) även upp i åldrarna.
• Viktigt med en ordentlig start, med tradition i åk 4 och 6, för att visa Välkomnandets etik.
Viktigt att förstå Lemshagaandan.
• I Pluto får man skriva under ett Förväntansdokument samt en förklaring på hur den
pedagogiska profilen ser ut samt FK:s definition på Lemshagaandan.
• På högstadiet - eleverna lagar mat till sina föräldrar.
• Faddring av föräldrar. ”Gamla” föräldrar tar emot nya på ett föräldramöte. Planeringen
måste vara klar på sista mötet i maj samt vara med på Informationsmötet i mars.
• Om det börjar en ny elev tar FK hand om den specifikt. Lägga till det till
”välkomstpaketet”.
• Hemsidan - elev, förälder, personal talar om varför de har valt Lemshaga.
• Lemshagaandan måste finnas på hemsidan.
Nästa gång sätter vi ihop ett ”paket”.
Nästa möte 4 mars kl.18.00 (observera en ny tid!)
Vid protokollet
Jill Sterner och Anna-Lena B Frölund

