Föräldrakoordinatormöte 201104
Lemshaga Akademi

Klass

Pluto (6årsverksamhet)

Namn

Mailadress

Deltagande

Kathrine
Hernström
Marielle
Pantzar

kackelabacken35@hot
mail.com
marielle@cmkstrategi.s
e

ja

Therese
Eldebrandt
Jessica
Gyllner

jessica.gyllner@gmail.c
om
therese.eldebrandt@g
mail.com

nej

Liselotte
Sund
Janna Kokko

liselott.sundh@telia.co
m
janna.kokko@gmail.co
m

ja

Linda
Hellström
Helena
Berglund

lindahhellstrom@gmai nej
l.com

helena@goku.se

ja

Martin
Söderberg
Ann-Sofie
Jalvén

martin.soderberg@br
andtjanst.se
annsofie.jalven@telia.co
m

ja

Anna Clarke
Fredrika Ling

acbucht@yahoo.com

ja
ja

Tellus ( åk 6)

Marie Bohjort

mariebohjort@hotmail.c
om

ja

Venus ( åk 7)

Frida Sato
Helena
Forsander
Paula
Sjöstrand

frida.sato@lemshaga.se
h_nilsdotter@hotmail.co
m
sjostrand.paula@gmail.c
om

nej

Marcus
Lindeblad
Sara Hedmo

marcus.lindeblad@hotm
ail.com
sarahedmo@hotmail.co
m

nej
ja

Neptunus (åk 1)

Uranus (åk 2)

Saturnus ( åk 3)

Jupiter ( åk 4)

Mars ( åk 5)

Merkurius ( åk 8)

fredrika.ling@gmail.com

ja

ja

nej

nej

ja
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Deltagande

Solen ( åk 9)

Martin
Sandgren
Joakim
Norlén
Sonja Schmitz
Gustafsson

martin.sandgren@gmai ja
l.com
joakim@idehusetanno. ja
se
sonja.schmitz@nacka.s nej
e

Skolledare

Jill Sterner

ja

Inbjuden

Lena Wintzell
Österberg

ja

2. Föregående protokoll
Utan anmärkning
3. Elevhälsan - en insikt i skolans elevhälsoarbete.
Vår specialpedagog Lena Wintzell-Österberg berättar om Elevhälsans arbete för
elever i behov av särskilt stöd. Hon berättar bland annat att behovet ökar och att
samarbetet med vårdnadshavarna är central.
4. Föräldrarnas frågor
Corona - riktlinjer hos eleverna
Eleverna har fått samma riktlinjer som de vuxna på skolan, men de har svårt att
efterleva den sociala distansen. Föräldrakoordinatorerna önskar se att
skolledningen påminner de vuxna att se till att eleverna följer de råd som ges.
Kommunikationsplattform
Basen i all kommunikation ligger på Schoolsoft. Där hittar man all information om
utflykter, läxor, möten m.m. ”Det som inte ligger på Schoolsoft finns inte”.
Veckobreven beskriver vår pedagogiska verksamhet. Vissa vårdnadshavare går
bara in på veckobreven (speciellt i de yngre klasserna) och därför vill mentorerna
försäkra sig om att informationen har gått fram när de skriver info i veckobreven.
Problem uppstår om det blir en förändring och det inte ändras på alla ställen som
information har gått ut. Därför vill vi i skolledningen att all information läggs på
Schoolsoft och därifrån kan pedagogen länka till andra ställen/dokument.
Veckobreven uppskattas i sin nuvarande form och föräldrar och barn läser dem
tillsammans framförallt i de yngre klasserna.
Tennisplaner
Tennisplanerna tillhör vår fastighetsägare. Vi lånar den främre tennisbanan. Jill
förhandlar för tillfället om att ta över den för att utveckla den till en multisportplan.
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Men det är inte klart än.
Rekrytering ny rektor
Rekryteringen har gått bra. Vi har haft 22 sökande varav 9 st har fortsatt med
intervjuer. Nu återstår 3 goda kandidater. Förhoppningsvis är allt klart till december.
5. Ett av våra mål: Föräldrafaddring
Föräldrakoordinatorerna ser ett stort värde på att vi tar emot nya familjer i god
Lemshagaanda. Vi beslutar oss för att sätta ihop en arbetsgrupp som samlar
information vad som är viktigt att veta i början och även hur vi utser en fadder.
Följande ingår i arbetsgruppen:
Liselotte Sundh, Uranus
Marie Bohjort, Tellus
Jessica Gyllner, Neptunus och Jupiter
Frida Sato, Venus och Mars
Joakim Norlén, Solen
Paula Sjöstrand, Venus
6. Övrigt
Skolfoto
Föräldrakoordinatorgruppen är mycket nöjda med att skolan ordnar med skolfoto varje år.
Observera att det inte är ett köptvång.
7. Mötet avslutas
Tack för ett jättebra och givande möte!
Till nästa gång är det bra om ni har läst vår Likabehandlingsplan. Jill skickar ut den när
Trygghetsgruppen är klar med årets revidering. Granska och se om ni upplever att den
stämmer med verkligheten. Jill tar tacksamt emot konkreta förslag på ändringar.
Till nästa gång kommer även vår arbetsgrupp att presentera sitt arbete med
föräldrafaddringen.

Vid protokollet
Jill Sterner

