
Minnesanteckningar vid föräldrasamråd 26/10 på Sörgården. 

Närvarande: Anna Bergstrand, Frida Björk, Petter Brusling, Anna-Lena Widar, Carlijn Truijen, Simon 
Sundeborn, Anja Uvenberg, Peter Klippmark, Petra Lindsmyr(personal) Anna Hulth (personal) Victoria 
Malmgren (personal) Theresia Dahlqvist (personal) Martina Borg (förskolechef)  

Välkommen: Martina hälsar alla välkommen.  

Presentation av Sörgårdens verksamhet: Petra och Anna berättar om Sörgårdens verksamhet. De är 
Rimforsas minsta förskola med 22 barn just nu. Man arbetar mycket utomhus och arbetar med 
utomhuspedagogik.  April-november är man oftast utomhus hela dagarna och har sin verksamhet 
ute.  De lagar frukost och mellanmål själva men äter lunchen på Liljeholmen.  Förskolan är Grön Flagg 
certifierad sedan 2008 De har nära till skogen och tillgång till Liljeholmens gymnastiksal.  

Trafiksituationen vid förskolorna: Föräldrarna upplever att det är bättre. Färre bilar kör upp vid 
Junibacken men det är fortfarande en jobbig situation vid skolan.  Ont om parkeringar och många 
som åker bil. Det är svårt att hitta en lösning men vi jobbar på det på olika sätt.   

Fotografering på förskolorna: Vi har beslutat man inte får fotograferar på Lucia och andra 
tillställningar då vi har barn med skyddad identitet på förskolorna och det har också hänt att bilder på 
barn läggs ut på sociala medier.  Man får fotografera sitt eget barn men inte andras.  

Kompetensutveckling: Vi har haft föreläsningar med David Edfelt som föreläste om utmaningar i 
förskolan, Elisabeth Arnér om barn och demokrati och Lars Lindsjö om ”svåra samtal. ”Vi har också 
påbörjat en forskningscirkel kring ”Systematiskt kvalitetsarbete genom aktionsforskning”   

Aktuellt i verksamheten: Personalen har fått arbetskläder i form av varma jackor regnjackor och 
utebyxor.  Vi har inte fullt i förskolorna nu men vi ser att det är många som vill ha plats till hösten.  

Platser i förskolorna: Hur tänker man kring utökning av platser då man jobbar med att man vill att 
familjer ska flytta hit? 

Martina berättar om hur läget ser ut med tankar om nybyggnation. Det är mycket som ska klaffa och 
man tänker etappvis. Bland annat behövs en ny matsal på skolan och ”Röda skolan” och Junibacken 
är slitna. Eventuellt kan något vara på gång till nästa höst.  

Lärarbristen märks i förskolan också.  Vi har många förskollärarstudenter i verksamheten. Två 
barnskötare läser till förskollärare på distans.   

Väderskydd: Föräldrar önskar fler väderskydd för att vagnarna ska stå under tak och skydd från sol 
och regn under sovpasset. Man önskar också infravärme.  Vi fick ett tak över ateljén men vi upplever 
att det blir väldigt varmt under taket. Där i mot fungerar det taket väldigt bra på vintern. Personalen 
berättar att de känner att de ser till varje barns behov och föräldrars önskemål.  Personalen 
åkterkopplar med Martina om hur de tycker att det fungerar.  

Infravärme finns inköpt och ska sättas upp under ateljetaket.  

Pilar: Önskemål om lysande pilar på golven för att hitta ut vid brand. Martina tar med sig frågan 
vidare.   



Bära barn: En fråga om hur vi bär barn. Det finns hjälpmedel som gör att man kan bära barn på 
höften utan belastning på ryggen.  Simon Sundeborn förevisar en produkt. Vi funderar på om vi har 
ett behov och om man kanske ska köpa in någon på prov.  

Femårsgymnastik: Femåringarn har gått till Åsundahallen tidigare. I år kunde vi inte få en 
förmiddagstid på grund av att det är så fullt. Lågstadiet har ett pass i veckan och mellanstadiet två 
pass i veckan/klass. Då det är mycket barn på skolan så innebär det att fyra extrapass i veckan detta 
läsår. I skolan är det lagstadgat med gymnastik. Spegelsalen finns ledig. Femtontimmars får inte 
möjligheten till gympa. Det finns möjlighet att hyra Liljeholmens gymnastiksal.  Martina har en dialog 
med skolan om nästa läsår. Kan man ha mer dialog med skolan om när det finns lediga tider tex när 
skolan åker till simhallen, åker skridskor osv?  

Femtontimmarstiderna: Varför är det inte mer flexibelt med tiderna så att föräldrarna får välja själva 
med tiderna?  Martina förklarar att det är svårt att planera verksamheten och personella resurser om 
det skulle vara så.  

 

 

vid pennan Victoria Malmgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


