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1. Mål inför läsåret 2020-2021
1.
2.
3.
4.

Öka föräldrasamverkan. Utveckla former för olika åldrar.
Dra igång föräldrafaddring
Föreläsning om Barnkonventionen för föräldrar.
Fortsätta definiera Lemshagaandan. Bygga traditioner.

Vi beslutar att fortsätta arbeta med de mål vi inte hann med förra läsåret pga inställda
möten (Coronapandemi)
Uppnådda mål:
Få kontakt med Nattvandrarna i Värmdö och Ingarö och få presenterat för oss hur vi kan
hjälpa till.
Definiera Lemshaga-andan gjordes, men vi behöver finslipa på den och få in föräldrarnas
syn i våra dokument. Förslagsvis Förväntansdokumentet.
2. Vad gör en Föräldrakoordinator på Lemshaga?
- Länken mellan skolledningen och föräldrarna
- Bollplank för skolledningen
- Håller god kontakt med mentorerna.
- Vara beredd att sitta i skolans styrelse
- Vara delaktig i skolans Likabehandlingsplan
3. Skolmaten
Önskemål från föräldrar i Pluto att grönsaker ska serveras i skilda skålar.
Jill pratar med kökschefen.
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4. Barn lämnas ute på morgonen på Fritids
Fritids rutiner ser ut som följande:
7.30 - 8.00. Alla barn checkas in utomhus, bemanning finns uppe på framsidan och på
baksidan. Kl.8.00 slussas barnen in och tas då emot av ytterligare en personal som börjar
kl.8.00. Det här fungerar mycket bra, enligt Fritidspersonalen.
5. Idrotten.
Jupiter har fått mindre tid i timplanen för Idrott och Hälsa. Viktigt att eleverna får
ombytestid innan för att kunna utnyttja hela sin Idrottstid. Jill ser över schemat.
6. Lekytor
På mellanstadiet (Jupiter, Mars och Tellus) pågår för närvarande planer i arbetslaget på
hur man kan förbättra lekytorna. Skolan har bidragit med pengar och lärarna bidrar med
sin kompetens att tillsammans med eleverna skapa förutsättningar för lek på rasten.
7. Ängsholmen
Marie Bohjort, föräldrakoordinator i Tellus (åk6) var med på Ängsholmen i år. Trots
påtryckningar från Lemshaga skolledning om förbättrade ledarinsatser och mer
elevanpassad mat höll Ängsholmen inte den kvalité vi önskade. Är det läge att byta
lägerskola för Tellus? Marie åtar sig att bilda en arbetsgrupp.
8. Styrelsen
Vår grundare och styrelseledamot Helena Lerner Wallenberg berättar hur styrelsen ser på
framtiden nu då vår rektor Anna-Lena B Frölund har slutat. Föräldrarnas roll behöver
stärkas och därmed den gemenskap som är viktig för vår skola och de värderingar vi står
för. Styrelsen söker en ny rektor efter att Jill och Anna-Lena avslutar sitt delade ledarskap.
Det slutar i och med att Anna-Lena avgår och Jill pensioneras efter 14 år tillsammans.
Den pedagogiska riktningen ska fortsätta med Visible thinking/Culture of thinking och
Reggio Emilia-filosofin. Styrelsen är mycket medveten om vilken god kvalité skolan har
både i pedagogik och organisation och önskar inte ändra på något av det.
/Jill Sterner

