Föräldrasamråd Kisa förskolor
onsdag 14/3.
Närvarande:
Jakob Karlsson, Karin Hiertonn och Linda Bornestedt - Förskolan Berget
Frida Lumme - Trollsländan och Tornhagen.
Redwan Haybe - Tornhagen.
Ulf Johansson BN:s ordförande, Ann-Sofie Kindesjö, Sangita Anderö, Pernilla Lindsmyr, Linda
Karlsson och Carin Olsson.


Pernilla Lindsmyr berättade om verksamheten på Trollsländan. Det är 28 barn som
delas in i två grupper och man har då Språklust, Naturspanarna och Hälsa o rörelse.
Arbetar medvetet med demokratifrågor t.ex. fick barnen rösta om vad de två
grupperna skulle heta.
Har ett instagramkonto och på fredagar får barnen reflektera över veckan som gått,
detta mejlas sedan ut till föräldrarna
Utnyttjar Kullaparken vid uteaktiviteter.
Maten levereras från Bäckskolan och det fungerar bra.
Höstterminen 2019 beräknas de nyrenoverade lokalerna på Bäckskolan vara klara för
inflyttning.



Carin Olsson informerade om revidering av Läroplan för förskolan.
Undervisning/utbildning är begrepp som står i fokus samt användande av digitala
verktyg i förskolan. 28 mars ska regeringen besluta om den ska godkännas. Fr.o.m
höstterminen-18 är förskoleklass obligatorisk.
Visade en broschyr som Rädda barnen har givet ut, STOPP MIN KROPP. En handbok
för vuxna i hur man pratar med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.
Finns på Rb:s hemsida.
Medel finns för utemiljön på förskolorna. Tornhagen 2017, Berget 2018 och
Trollsländan 2019



Ulf Johansson berättade om bildningsnämnden, dess uppdrag, framtida planer och
resultat.



Frida Lumme tipsade om smartboard. Finns många spännande användningsområden
inom förskolan.



Linda Karlsson informerade om kost/kök. EN nyhet är skolmatsappen där man kan se
matsedel för skola och förskola. Försöker följa skolans matsedel så gott det går men

ibland är det mera praktiskt att anpassa matsedeln efter antal barn i grupperna.
Upphandlingsavtal gäller, men svenskt och ekologiskt väljs i så stor utsträckning som
möjligt. Livsmedelsverkets rekommendationer är styrdokument.


Fråga om överflyttning från Trollsländan till förskoleklass kom upp. Carin och Pernilla
informerade allmänt. Berörda föräldrar/vårdnadshavare kommer att få mera
information.

Vid pennan: Ann-Sofie Kindesjö

