Föräldrakoordinatormöte 210203
Lemshaga Akademi

Klass

Pluto (6årsverksamhet)

Namn

Mailadress

Deltagande

Kathrine
Hernström
Marielle
Pantzar

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

Ej närvarande

Therese
Eldebrandt
Jessica
Gyllner

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

Närvarande

Liselotte
Sund
Janna Kokko

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

Närvarande

Linda
Hellström
Helena
Berglund

lindahhellstrom@gmai Närvarande
l.com

helena@goku.se

Närvarande

Martin
Söderberg
Ann-Sofie
Jalvén

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

Ej närvarande

Anna Clarke
Fredrika Ling

acbucht@yahoo.com

Närvarande

fredrika.ling@gmail.com

Närvarande

Tellus ( åk 6)

Marie Bohjort

mariebohjort@hotmail.c
om

Närvarande

Venus ( åk 7)

Frida Sato
Helena
Forsander
Paula
Sjöstrand

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

Närvarande

Marcus
Lindeblad
Sara Hedmo

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

Ej närvarande

Neptunus (åk 1)

Uranus (åk 2)

Saturnus ( åk 3)

Jupiter ( åk 4)

Mars ( åk 5)

Merkurius ( åk 8)

Ej närvarande

Närvarande

Närvarande

Närvarande

Närvarande
Närvarande

Ej närvarande
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Klass

Namn

Solen ( åk 9)

Martin
Sandgren
Joakim
Norlén
Sonja Schmitz
Gustafsson

Skolledare

Jill Sterner

Mailadress

Deltagande

martin.sandgren@gmai Ej närvarande
l.com
joakim@idehusetanno. Närvarande
se
sonja.schmitz@nacka.s Närvarande
e

2. Föregående protokoll
- Lämshagavägen.
Taxibilarna har fått information om var de ska vänta på sina kunder dvs inte i rondellen.
Fortfarande många bilar vid 8-tiden.
Vi pratar om förhållningssätt - ”vi har den väg vi har”.
- Tältet är inte i bruk. Lunch serveras för Jupiter (åk 4) och Mars (åk 5) i klassrummet.
Lite inkörningsproblem, men vi jobbar på det. Positiv respons från eleverna.
- Föräldrafaddringsgruppen
Vi är inte helt klara.
2. Distansundervisning på högstadiet
Från och med vårterminens start har vi haft distansundervisning växelvis dvs halva
årskursen har varit på plats på Lemshaga och halva årskursen har haft
distansundervisning. Studion i Ladan har varit öppen för de elever som inte klarar av
distansundervisningen.
Föräldrakoordinaternas samlade åsikt är att skolan har hittat en bra modell och att barnen
klarar det bra. Föräldrarna får vara mer delaktiga i skolarbetet. En av
föräldrakoordinatorerna, som också är lärare, berättar hur skolarbetet har förändrats för
lärarens arbetssituation och varför den har blivit tyngre på flera sätt. Vid kommande
föräldramöten är det av största vikt att föräldrakoordinatorerna berättar för övriga föräldrar
hur de kan stötta sina barn hemma tex att vara närvarande, engagera sig, kolla upp vilka
sidor barnet är inne på samt ta kontakt med mentor om de upplever att barnet är oroligt.
6. Föräldrarnas frågor
Synkas schemat med busstiderna?
Ja. Dessutom får lärare och elever komma med synpunkter/önskemål om små
förändringar i schemat under de två första veckorna på höstterminen. Då kan eleverna
påverka tiden så att schemat kan synkas bättre.
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Maten
Föräldrakoordinatorerna bjuds in på lunch för att bilda sig en uppfattning om skolmaten.
Handtvålen
Vid frågor kring tvål och hygienfrågor kontakta skolhälsovården, skolsköterska Judith
Johansson
Nya rektor, Marianne
Vore väldigt fint om den nya rektorn kunde lägga en presentation av sig själv på
Schoolsoft. Bra idé. Jill frågar henne.
Lemshagaandan
Var hittar vi information? Jill ordnar det.

Vid protokollet
Jill Sterner

