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Förskoleråd
Plats och tid:

Esplanadens förskola den 24 februari, kl 17.30-19.00

Närvarande:

Karin Ohlsson (Förskolechef)

Anneli Albinsson (Personalrepr. Kluringen)
Annalena Jansson (Personalrepr. Filuren)
Maria Kling (Föräldrarepr. Kluringen)
Pontus Schoede (Föräldrarepr. Kluringen)
Per Önsten (Föräldrarepr. Kluringen)
Emmelie Gidius Persson (föräldrarep. Filuren)

1. Förskolechef Karin Ohlsson hälsar oss välkomna.

2. Val av ordförande och sekreterare
Ordförande: Karin Ohlsson
Sekreterare: Maria Kling

3. Föregående protokoll
Belysningen till utegården är nu klar.
Kemikalieinventeringen är genomförd och Esplanaden hade mycket lite som
behövdes plockas bort från verksamheten.
Kursen i Naturkunskap och Teknik är avklarad för Anneli, Agneta och Amra,
arbetet med innehållet fortsätter på Kluringen. Även kursen i Pedagogisk
dokumentation som Annalena deltagit i är avklarad.
Efter att Bäckagårdens kök stängs kommer Esplanaden troligen få sin mat från
Målargårdens förskola. För att frukost och lunch ska fungera på förskolan
anställs en personal från måltidservice. Planerat slutdatum för Bäckagårdens kök
är 9 maj, dock beroende på hur arbetet med ombyggnationen av
Njudungsgymnasiets kök fortlöper
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4. Information från förskolechefen
Esplanaden har sommarstängt V28-V31. Tomasgården är den förskola som
erbjuds för barn som är i behov av omsorg under dessa veckor. För berörda barn
finns möjlighet att besöka Tomasgården. Alla vårdnadshavare har fått en lapp
att fylla i sitt behov av barnomsorg för sommarveckorna.
Naturkunskap och Tekniksatsningen på Esplanaden är genomförd. Pedagogerna
på Kluringen fortsätter att fortbilda sig genom att läsa kursen Pedagogisk
dokumentation, som Annalena på Filuren precis avslutat. Kursen handlar bland
annat om: Vad är lärande? Hur ser vi lärande? Vad vill vi att barn ska lära sig?
En gemensam APT hölls för kommunens förskolor den 4 februari. Hösten 2013
synade skolinspektionen ner Vetlanda kommuns förskolor på ett antal punkter,
bland annat ansågs verksamheten vara spretig, man saknade likvärdighet
gällande pedagogiska grundvärderingar. Gemensamt har förskolechefernas
ledningsgrupp arbetat fram sju grundvärderingar. Arbetet kommer sedan att
fortlöpa genom att man arbetar med en grundvärdering per gång. Varje förskola
har fått ett paraply att hänga upp, där grundvärderingarna finns att läsa. De sju
grundvärderingarna är:








Respekt
Allas lika värde
Barnperspektiv
Samspel och samarbete
Utforskande och medskapande arbetssätt
Professionell och reflekterande personal
Delaktighet och inflytande

Det är nu många barn på Esplanadens förskola, 37 barn. Det är ett fåtal barn
som går vidare till förskoleklass till hösten. Efter semestern läggs Forngårdens
förskola ned, dock är det inte i nuläget aktuellt att några av kvarvarande barn
kommer till Esplanaden. De kommer i första hand erbjudas plats på andra
närliggande förskolor som har fler barn som går vidare till förskoleklass.
Måndag den 29 februari, är det fastighetsöversyn på förkolan.
Den nya entrén till Kluringen är färdigställd vilket bidragit till lugnare på- och
avklädning i samband med utevistelse för båda avdelningarna. Tre uppmärkta
parkeringsplatser för lämning och hämtning finns i direkt anslutning till entrén.
En kompletterande hasp till grinden kommer att monteras. Även
sophanteringen är mycket enklare för personalen.
5. Genomgång av klassens kvalitetsrapport
På förskolan genomförs varje år Klassens kvalitetsrapport med barn mellan 3-6
år.
Esplanaden har positiva resultat från sina barn. Barnen ger positiv respons och
några frågeställningars resultat har dessutom förbättras ännu mer från
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föregående år. Tillexempel har byggleken förändrats från 37 % till 72 %. Även att
få vara med och bestämma har förändrats från 47 % till 72 %.
Barnen tycker att lokalerna är bra. De gillar sina olika rum och de tycker att de
har roligt och bra material att arbeta med.
Det som visar något sämre resultat än tidigare är att barnen nu anser att de
använder digitala hjälpmedel mindre. Något som vi föräldrarepresentanter inte
på något sätt tyckte var dåligt att barnen hade tyckt. Vi uppmuntrar förskolan till
mer fysisk lek. Det som däremot oroar är att barnen nu hellre vill vara inne och
leka än att gå ut på gården och leka. Detta har troligen förändrats beroende på
hur gården nu ser ut. Väldigt lerigt och gropigt överallt. Bortplockat lekmaterial,
i samband med uppbyggnad av Bäckagårdens förskola, är heller inte återställt.
Värdegrundsfrågorna har alla barn svarat positivt på. 100 % glad gubbe på alla
frågor!

6. Aktuella frågor och synpunkter från föräldrar
Hur går det med samarbetet med nya förskolan? Eftersom att Bäckagården
fortfarande har fullt upp med att skola in barn så har inte samarbetet än
prioriterats. Deras barn är heller ännu inte ute så mycket samtidigt som våra på
gården. Gården är för svår att ta sig fram på med anledning av alla gropar och
lera för deras små barn. Att återställa gården är högt prioriterat av de båda
förskolorna och att dessutom få den att vara anpassad till båda förskolornas
behov på ett bra sätt. För att pedagogerna på de två förskolorna snabbt och
enkelt ska se vilka barn som är ”deras” har barnen västar. Esplanaden har gula
och Bäckagården har rosa.
I nuläget är det inplanerat att skräpplockardagen genomförs tillsammans, även
någon utedag med matlagning vid grillplatsen finns i planeringen.
Hur går det med att återställa gården? Framförallt hinderbana saknas av
barnen. Arbetet är prioriterat, men man inväntar ”bättre” årstid. Något nytt ska
tillföras på gården, helt vad är ännu inte bestämt. Den gamla hinderbanan är
utlovad att återställas, dock på bättre plats. Den röda stugan kommer att flyttas
till annan plats. En ny naturhinderbana är utlovad av Tekniska i det nya utbyggda
uteområdet mot sjukhuset. Tekniska är på gården lite då och då och arbetar
med gården. Framförallt med att gropar och lera minskas. Vi föräldrar förväntar
oss att så fort årstiden tillåter återställs gården grundligt! Att ett ordentligt
underarbete görs och att gräs rullas ut! Det är nu andra året som gården ser ut
som den gör den här årstiden. Förra året var orsaken att träd tagits ner sent på
hösten. Gården blev även då helt sönderkörd och nu i år är det samma visa efter
uppbyggnad av Bäckagården. Vi föräldrar önskar nu samma engagemang för att
återställa gården som det engagemang som syntes vid uppbyggnad av
Bäckagården!
I informationsbrevet önskades av Kluringen material som utvecklar skapande.
Är det något speciellt ni har i åtanke? Kluringen arbetar fortfarende vidare med
Naturkunskap och Teknik, men vill även utmana barnen att få använda sin
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fantasi och kreativitet. De är helt öppna för förslag av material. Hör gärna med
Kluringen innan materiel levereras. Spännande vore att få till en snickarhörna
ute på gården. Det som behövs är då ett tak. Det finns nämligen redan en
snickarbänk att tillgå, denna behövs även förankras på säkert sätt. Om föräldrar
har idéer på skapande med återvunnet material så är får man jättegärna
förmedla dem till förskolan.
Vi föräldrar lyfter också till Karin och närvarande pedagoger att vi är mycket
nöjda med pedagogernas insats och att stämningen på förskolan alltid är positiv.
Samarbetet mellan avdelningarna, positivt bemötande, en stor ”vi-känsla” och
barnen är alltid i fokus. Det händer nya saker hela tiden. Nya rum iordningsställs
för att möta barnen i deras intressen och för att väcka nya intressen, väggar
pryds med nya alster från barnen och nya teman, som genomsyrar
verksamheten.
7. Aktuella frågor och synpunkter från personalen
Filuren: 14 barn och en till kommer i april.
Arbetar med temat ”Jag:et”. Syfte att bli medveten om sig själva och kroppen.
Just nu målar barnen självporträtt. Sjunger om kroppen.
Övar också inför jubileumet nästa vecka, då Esplanadens förskola fyller 5 år.
Arbetar inte just nu så mycket med Babblarna, men de kommer återigen få mer
plats. Kommer att arbeta mer med färgerna och i samband med det tas varje
Babblare upp och kopplas till dess färg.
Besöker sitt årstidsträd i sjukhusparken.
Kluringen: Barngruppen har stor lek- och skaparförmåga. De leker fantastiskt
bra med varandra och konflikterna är mycket få.
Arbetar med ett projekt ”Is-snö-vatten”. Undersöker, experimenterar och
utforskar. Stort fokus på att barnen är delaktiga i proceduren till att komma
fram till en slutsats utifrån barnens egna hypoteser. Det är inte pedagogerna
som ger barnen de ”rätta” svaren. Nu när snöårstiden passerat så är det fokus
på vatten.
Har också som projekt att skapa och då främst med återvunnet materiel.
Förhoppningen är att det utmynnar in en utställning.
Mellan 9 april och 15 maj pågår utställningen ”Lekstäver och Orddjur” på
Vetlanda Muséum. Denna kommer Kluringen att besöka.
För att barnen mer ska känna sig delaktiga i verksamheten kommer alla barn få
hålla i en egen samling. De både planerar och genomför samlingen själv. Barnen
tycker det är jättekul och längtar efter ”sin tur”.
Barnen får också med jämna mellanrum välja aktivitet. Det finns då tre
aktiviteter att välja bland, rörelse/skapa/saga. Valet går till så att barnen sätter
sin namnlapp på en tavla där aktiviteterna finns illustrerade.

5

5-åringarna arbetar med Fonomix. För att underlätta övergång till förskoleklass
träffar barnen andra förskolor. Träffen kommer att ske på respektive förskolas
utegård. Övriga barn på förskolan hittar då på annat i närmiljön.
Försöker att gå till skogen en gång per vecka alternativt lämna gården för att
hitta på något.
De har besökt nya idrottshallen, matcharenan och spelat innebandy. Det var
mycket uppskattat. Ska försöka att få komma intill fler gånger och då B-hallen
som är mer utrustad med redskap.
Esplanaden: Förskolan fyller 5 år. Onsdagen den 2 mars är det jubileumsfest.
Det är en fest för barnen och det är maskerad. Festen är på förmiddagen. Köket
kommer att bistå med ”rolig” fruktsallad och andra godsaker som barnen
kommer att uppskatta. Även pedagogerna kommer att överraska. VP är
inbjudna även kommunen kommer och besöker och dokumenterar.
Kommunens förskolor kommer att presentera sig under Vetlanda Festen den 28
maj. Mellan kl 10-16 vid Mogärde servicehus. Alla barn i kommunens förskolor
kommer att få laminera sin hand och händerna kommer att finnas monterade
denna dag.

