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Klass

Pluto (6årsverksamhet)

Namn

Mailadress

Deltagande

Kathrine
Hernström
Marielle
Pantzar

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

Nej

Therese
Eldebrandt
Jessica
Gyllner

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

Ja

Liselotte
Sund
Janna Kokko

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

Ja

Linda
Hellström
Helena
Berglund

lindahhellstrom@gmai
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

Nej
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

Ja
Ja

Marcus
Lindeblad
Sara Hedmo

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

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

Ja

Ja

Ja

Ja
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Klass

Namn

Solen ( åk 9)

Martin
Sandgren
Joakim
Norlén
Sonja Schmitz
Gustafsson

Skolledare

Jill Sterner

Inbjuden

Camilla
Mauritzson

Mailadress

Deltagande

martin.sandgren@gmai Nej
l.com
joakim@idehusetanno. Nej
se
sonja.schmitz@nacka.s Ja
e

2. Föregående protokoll
Utan anmärkning
3. Plan för arbete med likabehandling och mot kränkande behandling
Camilla Mauritzson redovisar för skolans trygghetsarbete.
Föräldrakoordinatorer tyckte att fler borde ta del av det och att föräldramötet är ett
bra forum för det.
Sonja tipsar om en duktig utbildare för kamratstödjare.
Lagtexten i Barnkonventionen måste bytas ut till den nya.
Jättebra att involvera eleverna i arbetet kring trygghet.
Camilla tar med sig alla goda förslag till Trygghetsgruppen som har möte imorgon.
4. Information från styrelsen
En ny rektor är utsedd efter en gedigen rekrytering. Hon heter Marianne Öhman
och är biträdande rektor på en skola i Stockholm. Vi hälsar henne hjärtligt
välkommen till oss. Imorgon ligger information på Schoolsoft till alla på skolan.
Marianne tillträder 1 mars och Jill slutar den 28 februari, men kommer att vara
tillgänglig hela vårterminen för rådgivning och information.
5. Arbetsgrupp: Föräldrafaddring
Liselotte Sundh, Uranus
Marie Bohjort, Tellus
Jessica Gyllner, Neptunus och Jupiter
Frida Sato, Venus och Mars
Joakim Norlén, Solen
Paula Sjöstrand, Venus
Gruppen har träffats 2 ggr för att utbyta frågor och åsikter.
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En FF (föräldrafadder) är med på Introduktionsmötet med nya föräldrar och
speciellt träffar de föräldrar som missar mötet pga sen intagning.
En FF ska helst ha varit Föräldrakoordinator i minst ett år för att vara insatt.
En FF kan vara FF i samma klass som man har barn i eller i klasser som är yngre
än ens egna barn.
Det bör vara en FF i varje stadium och helst 2 i åk 4-6.
Kan FF få en egen sida på hemsidan?
Vi beslutar att arbetet med FF ska vara klart tills februarimötet.
6. Föräldrarnas frågor
- Lämshagavägen
På grund av ökad trafik till skolan speciellt på morgonen uppstår en del farliga situationer:
• Infart Lämshagavägen med långa köer på Ingarövägen
• Många bilar i omlopp på parkeringen. Många föräldrar är stressade och elever springer
över vägen. Risk för påkörningar
• Rondellen är viktig att få bättre flyt på. Information har gått ut på Schoolsoft, men även
taxibilarna behöver få veta.
- Tältet
Har fungerat bra, men nu börjar det bli kallt och vi får inte tillräckligt med ström för att
värma upp tältet. Jill tittar på en annan lösning.
/Jill

Vid protokollet
Jill Sterner

