Föräldrakoordinator-möte 2021-05-05
Närvarande: Katrine Hemström (Pluto), Ann-Sofie Jalvén (Jupiter), Anna Bucht Clarke (Mars),
Fredrika Ling (Mars), Frida Sato (Venus), Janna Kokko (Uranus), Jessica Gyllner (Neptunus),
Linda Hellström (Saturnus), LiseLott Sundh (Uranus), Marianne Öhman (Rektor), Marie Bohjort
(Tellus), Martin Söderberg (Jupiter), Paula Sjöstrand (Venus), Sonja Schmitz (Solen), Therese
Eldebrandt (Neptunus)

Föregående möte; Förväntansdokumentet:
Det har lyfts fram ett önskemål om att förkorta dokumentet (1 A4, med elev-förälder-pedagog)
och ha ett kärnvärde med samma text för elev, vh, pedagog. Några punkter/förslag kring
Förväntansdokumentet:
-

-

Det saknas tydliga förväntningar kring kärnuppdraget undervisning, något som bör
kompletteras för att förtydliga förväntningar kring detta?
Skolan förväntar sig att veckobrev läses av elever och vårdnadshavare. För yngre elever
(f-3) läses dokumentet tillsammans med förälder/-rar medan elever från mellanstadiet och
uppåt (4-9) förväntas läsa och ta del av veckobrev på egen hand.
Det bör även framgå förväntningar på elever att göra sina skoluppgifter samt
förväntningar från skolan avseende insatser med skolarbete.

Marianne funderar på att ta hjälp av elever med att utveckla dokumentet, genom att gå igenom
dokumentet och ta emot förbättringsförslag.
Dokumentet kommer hädanefter att delges vårdnadshavare och elever via SchoolSoft med
läskvitto.

Föräldrarnas frågor:
Mackor, varför får inte elever ta med mackor till skolan? Marianne undersöker vad som ligger till
grund för ”mack-stoppet”, tar upp det med arbetslagen.
Fritids åk 3- Åk 3 har för närvarande fritids tillsammans med Storgården och deltar därmed i
Fritidsklubbverksamheten. Då eleverna tillhör olika fritidsverksamheter (fritidshem/fritidsklubb)
har det visat sig att det inte fungerar så bra. Det pågår därför ett arbete med att se över alternativa
lösningar kring detta. Exempelvis finns det tankar planer på att kanske flytta Pluto till villan. En
sådan förändring kräver dock tid, noggrann planering samt viss ombyggnation och det kommer
inte hinna genomföras inför ht -21. Det är än så länge bara tankar.
Schema och veckobrev på SchoolSoft istället för på Hemsidan? Marianne framhåller att
veckobreven även fortsättningsvis ska vara välskrivna och bra samt att de ska publiceras på
hemsidan och vara offentliga. Marianne ser det som ett bra sätt att locka och rekrytera elever och

pedagoger till skolan. Vid senaste rekryteringsperioden var det exempelvis många sökande som
berättade att de hade läst veckobrev och imponerats av kvaliteten och allt bra och roligt som sker
i verksamheten på skolan.
Skolmaten- Marianne tycker att maten den senaste veckan varit bättre och kan se ett samband
med att samtliga i kökspersonalen också varit på plats. Marianne ser att personalen i köket
kämpar för att hinna med i dessa pandemi-tider. Marianne fortsätter dock att följa upp detta
löpande, återkommer efter sommaren.

Rektors frågor:
Språkbruk- Personalen upplever att tonen mellan eleverna på skolan är bitvis hård, otrevlig och
olämplig. Från skolans håll är det helt oacceptabelt och personalen markerar tydligt mot detta.
Samtidigt omges barnen av vuxna förebilder som delvis bidrar till ett dåligt språkbruk (ex.
rap-kulturen, sociala medier mm) vilket påverkar dem negativt och i längden blir ett
samhällsproblem. Vi behöver alla vara vaksamma och göra vårt bästa för att skydda våra barn och
bidra genom att själva vara positiva förebilder.
Åk 5 har arbetat med detta i samband med en retoriktävling, där de gått vidare i tävlingen med
sina tal, som bl. a. handlar om språkbruk.
Avslutning- Tyvärr går det inte heller i år att hålla med avslutningsfest för åk 9. Eleverna har
dock tagit detta bra och det planeras alternativa avslutningsaktiviteter.
Delvis distans- Skolan brottas med FHM:s rekommendationen som nu säger att elever ska
tillbaka till skolan om det inte finns särskilda skäl. Detta betyder att Lemshaga nu planerar för att
eleverna ska återgå till undervisning på plats på heltid från och med 17/5. Det är dock viktigt att
hålla sig uppdaterad då det kan bli snabba beslut och förändringar kring detta utifrån aktuellt läge
kring smittspridning mm.

Övriga frågor:
Lemshagas vänner- Det finns nu en färdig, framtagen text kring mål och vision för
Lemshagaandan. Denna kommer att läggas ut på FB, SchoolSoft och Instagram.

Nästa möte i föräldrakoordinatorgruppen: 2 juni.

Vid protokollet:
Therese Eldebrandt (Neptunus)

