Lemshaga Akademi,
Föräldrakoordinatormöte, 200403

Klass

Namn

Mailadress

Deltagande

Pluto (6årsverksamhet)

Jessica
Gyllner
Therese
Eldebrandt

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

Neptunus (åk 1)

Liselotte
Sund
Janna Kokko

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

Närvarande
Förhinder

Linda
Hellström
Helena
Berglund

lindahhellstrom@gmail.
com

Martin
Söderberg
Åsa
Bejerskog

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

Närvarande

Anna Bucht
Clarkes
Fredrika Ling

acbucht@yahoo.com

Närvarande

fredrika.ling@gmail.com

Närvarande

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

Närvarande
Närvarande

Venus ( åk 7)

Marcus
Lindeblad
Sara Hedmo

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

Närvarande

Uranus (åk 2)

Saturnus ( åk 3)

Jupiter ( åk 4)

helena@goku.se

Närvarande
Förhinder

Förhinder

Förhinder

Merkurius ( åk 8)

Martin
Sandgren
Joakim
Norlén
Sonja Schmitz
Gustafsson

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

Närvarande
Förhinder
Närvarande

Lemshaga Akademi,
Föräldrakoordinatormöte, 200403

Klass

Solen ( åk 9)

Namn

Elisabeth
Nathanson
Katarina
Hellsén
Jarvin
Paula
Sjöstrand

Mailadress

Deltagande

elisabet.nathanson@gmail.c Närvarande
om
Förhinder
katarina.hellsen.jarvin@ny
bergsdeli.se
Förhinder

sjostrand.paula@gmail.co
m

1. Föregående protokoll
Ingen kommentar
2. Föräldrarnas punkter
• Handskar kökspersonalen - viktigare att tvätta händerna ofta, men de använder
handskar när det är nödvändigt. Det kan även bli en falsk säkerhet med handskar.
• Det finns ingen lag som säger att kökspersonalen måste använda hårnät. Dock ska
hygienregler följas och då gäller bland annat att håret ska vara uppsatt på
kökspersonalen.
• Trasor att torka borden - fräscha, byter vatten ofta. Vi tar fram sprayflaska och
papperstrasa för de som inte kan använda trasa.
Miljö och Hälsa i Värmdö kommun gör inspektioner regelbundet. Vi har inte fått något
nedslag på över 10 år.
Omklädningsrummen - Städbolaget kommer att ha extra koll på renligheten efter
klagomål.
Slänggungan - Vi har haft en inspektion av skolgården och slänggungan behöver
renoveras i sina fästen. Det fästet som varit trasig länge ska nu äntligen sättas upp - idag
onsdag.
Coronaviruset - vi pratar en stund kring smittspridning, ryktesspridning och reaktioner
från allmänheten. Skolledningen på Lemshaga har varit noga med att gå ut med
information så snart vi har fått den.
Klotter på busskur och vid Slottet
Vår fastighetsägare bad oss gå ut med information om att det har klottrats med ”tags”
runt omkring skolan, men det är ingen som anklagar våra elever. Fastighetsägaren önskar
att fler ögon ser vad som händer och tar gärna emot tips.
3. Vårt mål
Definiera Lemshagaandan. Bygga traditioner.
Öka föräldrasamverkan. Utveckla former för olika åldrar.
Hur kan ett ”paket” se ut? Vilka värdeord?
”En trygg mötesplats….(Visionstexten)
Samma känsla som ett föräldrakooperativ - en familjär känsla.

Lemshaga Akademi,
Föräldrakoordinatormöte, 200403
Trygghet, närvaro, traditioner, ömsesidig förväntan, VT, delaktighet, engagemang.
”En i gänget”, kreativt lärande, kulturarv, föräldrar och barns ord från verkligheten.
Reggioinspirationen märks i verksamheten.
Genuin gårdsmiljö, bullerbykänsla.
Intervjua föräldrar och lägg ut på hemsidan. Film med elever som berättar om Lemshaga.
Årsprojekt - se olika traditioner, olika årstider.
Varför väljer man Lemshaga? Vad vill man ha? Vi erbjuder en lantlig miljö, trygghet, olika
åldrar, delaktighet och engagemang.
Vi tittar på hur välkomstpaketet ser ut - vad behöver vi komplettera med?
1.
2.
3.
4.
5.

Antagning. Välkomstpaket
Hemsidan. Intervjuer av personal, föräldrar och elever.
Informationsmöte. Möta en föräldrakoordinator
Introduktion i klassen. Möte med mentor, nya klasskamrater.
Åk 4, klasskamrater presenterar sig och det skickas hem till de nya

Nästa möte 1 april kl.18.00 (observera en ny tid!)
Vid protokollet
Jill Sterner och Anna-Lena B Frölund

