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Nybyggnation: Alla beslut att det blir nybygge är klara. Just nu pågår projektering vilket tar
tid och det är bra att det gör det då det blir ett grundligt underarbete och man tänker till
ordentligt så det blir bra. Tanken är att hela ”Skeppet” ska bli förskola och att man utökar
gården. Mycket händer fast det inte syns än!
Utställning på Biblioteket: Vi har utställning på Rimforsa bibliotek. Sofi Granath har
tillsammans med Björklidens treåringar gjort en fotoutställning med digitalkamerans hjälp.
Barnen har själva fotograferat och valt ut bilder. Det är intressant och se vad barnen väljer
för motiv då de själva får fotografera.
Kompetensutveckling: Förskolan kommer att får ny läroplan. Det är en del förändringar
bland annat talar man om ”undervisning” även i förskolan. Vi kommer att lägga all vår
fortbildning på implementering av nya läroplanen. Arbetslagsledarna ska på utbildning i
september. Kommer en del stödmaterial från t.ex. Skolverket.
Sommarsammanslagning: Vi har inte fått in alla semesterlappar från föräldrarna vi avvaktar
denna vecka med. Vi kommer vara sammanslagna på Björkliden v 27-31. Lyan stänger den
4 juni pg av dränering av framsidan. Barnen kommer vara på Nya Regnbågen, äta i
skolmatsalen och sedan vara på fritids med Lyanpersonal. De få barn som kommer vara på
sammanslagningen som går på Lyan kommer att få vara kvar på fritids i stället för att vara på
Björkliden. Berörda föräldrar har fått brev i dag.
Nya rutiner vid frånvaro: Vi kommer att ringa till föräldrar då barn inte dyker på förskolan
utan att man hört av sig.
Organisation ht -18 vt 19
Vi har sökt bidrag för mindre barngrupper. Vi vet inte ännu om vi får det.
Vi har många blivande förskollärare som tar examen till jul. De är mycket intresserade av att
arbeta hos oss vilket gör att vi har god kompetensförsörjning.
Vi har lite färre barn i höst än vad vi brukar ha. Det kommer vara lite mer luft i verksamheten.
44 barn till Lyan i höst som det ser ut nu. Men det kan komma inflyttade. Vi har många barn
födda 2014. Få barn födda förra året men det står redan nu många i kö till januari.
Uppmana gärna föräldrar att ställa sina barn i kö för förskoleplats så tidigt som möjligt.
Övriga frågor:
Påminn föräldrar om att uppdatera alla mailadresser i IST!
Önskemål att alla förskolor har rutiner om hur man gör vid frånvaro resp om man tex kommer
efter sjukdom: Vilken tid man bör ringa och om man tex kan skicka SMS till förskolan vid
frånvaro och tex vilken tid det är möjligt att skicka sms.
Vid magsjuka gäller 48 timmar enligt 1177. Föräldrasamrådet har kommit överens om att
man vill att man försöker hålla 72 timmar. Viktigt att vi pratar om och skriver på våra förskolelappar vad det ”beslutet” kommer ifrån.
Vid pennan Victoria Malmgren

