Minnesanteckningar föräldrasamråd 2017-11-14

Närvarande: Martina Borg (förskolechef) Peter Klippmark (Junibacken) Annica
Lundmark (Sörgården) Frida Björk (Björkliden) Christina Staaf. (bitr. Förskolechef)
Victoria Malmgren (personal) Mari Fransson (personal) Cecilia Bengtsson (Lyan)
Jenny Eriksson (Björkliden)
Christina Staaf biträdande förskolechef presenterar sig och berättar att hon arbetar
som biträdande förskolechef i Rimforsa och verksamhetsansvarig för centrala
elevhälsan.
Mari berättar om HLR. (Hjärt och lungräddning) Mari är utbildad HLR instruktör. Mari
utbildar alla personal en gång/ år. Sedan repeterar personalen själva en gång.
Förskolorna har köpt in en uppsättning egna ”träningsdockor” som vi övar på.
Tillsammans med Röda korset ordnar Mari även barn-HLR för föräldrar på
BVC/familjecentralen. Ju fler som kan HLR desto fler kan räddas! Mari ska även
instruera de vikarier som är i vikariebanken. Det finns en APP som man kan ladda
ner som är bra.
Finns det önskemål om annat att ta upp på samrådet. Förslag är att vi får med någon
politiker som vi hade förr. Andra förslag är: språkresurs, specialpedagog
socialtjänsten och biblioteket.
Jenny Eriksson berättar lite om hur hon och en kollega varit ute och berättat om
socialtjänstens arbete och vilka insatser som finns på APT. Önskemål om
socialtjänstens medverkan på t.ex. föräldramöten.
Martina berättar om Skolinspektionens enkät. Det var ganska dålig svarsfrekvens.
Runt 50 %.
Martina berättar om sommaröppet. Det är fortfarande så att det är många som inte
kommer som anmält att de ska vara på förskolan. Detta gör att vi går med för mycket
personal. För det hade vi kunnat anställa en person 50 % i fem månader. Fundering
är om personalen ska ringa till dem som inte dyker upp.
Martina berättar om våra tankar kring utvecklingssamtal. Arbetslagsledarna har
diskuterat hur vi ska genomföra våra samtal och hur vi ska utvärdera dem med hjälp
av er föräldrar. Vi har också beslutat att vi ska lägga våra samtal på dagtid. Det är
mycket kvällsarbete för personalen.
Martina berättar hur läget kring nybyggnation av förskola. Pengar är beviljade.
De tre röda byggnaderna på skolan – matsalen, Junibacken och röda skolan ska
rivas.
Det finns olika alternativ nybyggnation eller renovering av t.ex. Skeppet till förskola
men inget är klart.
Martina berättar lite kort om tanken med Nyckelpigan. Ett föräldramöte med föräldrar
på Junibacken med förvaltningschef och äv en berörd politiker planeras.

Aktuellt i förskolorna: All Personal har fått utkläder regnställ och varm jacka.
Förskollärarna kommer att få varsin Ipad för att kunna arbeta med dokumentation
mm.
Vi kommer att ha utställning på biblioteket i vår. Sofi som arbetar i Björklidens ateljé
kommer ställa ut med barnen.
Övriga frågor:
Några upplever att mailen inte fungerar. Det har varit problem en period med b.l.a
hotmail. Det ska vara åtgärdat.
OVK görs enligt riktlinjer. Mätresultat finns i respektive förskolas egenkontrollpärm.
Fråga personalen.
Mobilfri förskola: Vi önskar att föräldrar släpper mobilerna vid hämtning av sina barn.
Det är ert viktigaste möte! Där av skyltarna på våra förskolor.

Vid pennan Victoria Malmgren

