MINNESANTECKNINGAR FÖRÄLDRASAMRÅD 28/3- 2017
Närvarande:
Representanter: Anna Bergstrand Anna-Lena Widar Frida Björk Sofia Lundberg
Niklas Adolfsson Petter Brusling Simon Sunderborn
Personal: Ann-Marie Svensson Eva Pettersson Victoria Malmgren Martina Borg

Personal från Lyan berättar om sin verksamhet: Lyan är femårsgruppen i
Rimforsa. De arbetar i tre grupper. Röd, blå och grön. Gruppen är tillsammans ca 1.5
timme/dag i övrigt är barnen tillsammans. Just nu arbetar man med tema luft. Det har
man arbetat med hela läsåret. De utgår från vad barnen är intresserade av och
nyfikna på. Man arbetar med olika saker kring luft i de olika grupperna. Ex rymden,
luftballonger mm. I år är det 42 barn inskrivna på Lyan.
Sommarsammanslagning: Lapp till föräldrar om sommarsemester har kommit ut.
Björkliden är förskolan som är sommaröppen. Vilka veckor beror på hur många som
behöver barnomsorg. Fortfarande problem med att många som angett behov inte
kommer.
Kompetensutveckling: Vi håller fortfarande på med NTA utbildningar. Vi har gått
luft, vatten, ljud och just nu är det ljus som vi utbildas i.
I mars hade vi en föreläsning av Jimmy Strand som berörde teoretiska grunder och
praktiska lösningar inom utmanande beteende och beteendeproblem.
I april ska vi arbeta med IT-verktyg. Tex Hur vi kan använda Ipads till pedagogisk
dokumentation.
Tio förskollärare går en forskningscirkel i Aktionsforskning.
Aktuellt i verksamheten: Vi har börjat med arbetslagsledare. En på varje förskola.
(Två på Björkliden). Arbetslagsledarna arbetar med pedagogiska utvecklingsfrågor.
De arbetar också med det systematiskt kvalitetsarbete.
Vi har 43 barn i kö. 33 barn till hösten.
Angående ”nya förskola”. Man har gjort utredning/besiktning på alla lokaler skolan
och förskolan. Det ska sedan tas ett nämndbeslut på hur man går vidare.
Vi kommer söka stadsbidrag för att få mindre barngrupper. Nu satsar man statliga
pengar på barn 1-2 för att minska gruppstorlekarna.
Övriga frågor:
15 timmarstiderna: Vi har de tider vi har för att man ska kunna lämna sina barn till
skolan om man har skolbarn. Förskolan lägger sina personalscheman och planerar
sin verksamhet utefter tiden.

Sovrutiner: Barnen sover ute på förskolorna. Vi har soltak och ”babyvakter” för att
höra om något barn vaknar. Det kan vara så att föräldrar har önskemål om hur deras
barn ska sova tex filtar osv.
Pengar är äskade för att rusta upp Lyans gård och ett soltak på Lyans gård.
Pulkaåkning: Vi har tagit bort alla pulkor. Vi har stjärtlappar och madrasser. Vi har
diskuterat hjälm till barnen men kommit fram till att det är svårt att administrera.
Hjälmarna ska vara godkända så att de lossar om man fastnar. Personalen har koll i
backen. Det är bara ett visst antal som får åka samtidigt och ta bort stjärtlapparna då
det är isigt i backarna och går för fort. Om man ska ta med hjälm själv så blir det en
segregering av barnen då alla inte har råd eller möjlighet av andra skäl. Hjälmen ska
också passa varje barn och man kan bara ha vissa mössor under.
Vi tar med oss frågan till nästa vinter- Bör vi ta fram en generell policy?
Kaffedrickande: Frågan har uppkommit då risken för skållning av hett kaffe eller the
är stor. Vi dricker kaffe tex när barnen äter frukt eller vid borden eller på stående fot
för att inte behöva gå in och ta sin paus. Men inte i ”leken” med barnen.
Förskolebrevet: Det har kommit ett brev utsickat som heter ”förskolebrevet”
”Både barnen och du som vårdnadshavare förtjänar en trygg förskola där
integritetens ”nej” är lika självklart som att säga ”hej” och ”tack”. Förskolan ska ha en
trygghetsplan, men med den höga statistiken sexualbrott mot barn behöver planen
för att trygga barns integritet vara skarp och tydlig. Detta är Förskolebrevets syfte.”
Vi arbetar med plan mot kränkande behandling. Vi arbetar mycket förebyggande.
Varje anställd måste lämna utdrag ur belastningsregistret. Vi har också
anmälningsskyldighet då vi upptäcker att barn far illa. Hur motverkar man mobbing.
Hur kan man jobba med nolltolerans? Viktigt att ta med ALL personal som jobbar
med och runt barnen. Martina mailar ut förskolebrevet till föräldrarepresentanterna.
Tvål: Det finns tvål som torkar ut huden. Kan man byta ut tvålen till någon annan.
Martina går vidare till ”städ”.
Plantering: Önskemål när vi planterar så kan vi plantera ätbara saker.

Vid pennan Victoria Malmgren

