Förskoleråd Esplanadens förskola 2015-03-04
Dagordning
Närvarande: Sofia Önsten, Anneli Albinsson, Annalena Jansson och Elin Schoede
1 Förskolechef hälsar välkommen
 Tyvärr var Karin sjuk och kunde inte närvara.
 Ingen av de inbjudna kontaktpolitikerna var närvarande.
2

Val av ordförande och sekreterare
 Anneli ordförande och Elin sekreterare
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Genomgång av föregående protokoll
 Fixardag för utemiljön planeras till april.
 Ett förmöte skall hållas dit alla föräldrar bjuds in. Datum för förmötet inför Fixardagen är 23/3
18:00 på förskolan.
 På förmötet skall vi spåna kring vilka förbättringar som skulle kunna göras på frivillig basis
och vad vi behöver för material till dem samt vem som kan tänka sig att skänka det.
 Exempel på förbättringar är:
o Förskolan har beställt en del material varav en del redan finns på plats. En tänkt
utegrillplats skall på plats liksom ett nytt lekhus. Ev kommer även nya fotbollsmål och
en vattenbana att beställas in.
o Material till ett vindskydd och ny skylt till förskolan finns redan men måste monteras.
o Renovering behöver ske av båten och bilen dvs frivilligt material behövs.
o Nya idéer såsom tex trähästar, indiantält mm till vilka vi behöver frivilligt material.
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Information från förskolechef
 Förskolan har semesterstängt v28-31. Dessa veckor håller Tomasgården öppet och barn som
behöver barnomsorg kommer att tas om hand där. Lämna in lappen för semester senast 17/4.
 Planeringsdag på förskolan 30/4 och då håller förskolan stängt.
 Sommarfest äger rum 2/6 17:00-18:30. Ett förmöte inför sommarfesten har
föräldrarepresentanterna den 4/5 med tanke på vilka aktiviteter som vi vill ha på festen.
 Karin har inte längre sin arbetsplats i förskolans hus utan på Bangårdsgatan 16 (mittemot
bussterminalen). Karin nås fortsatt på mobil 073-839 53 49. På detta kontor sitter Karin
tillsammans med två andra förskolechefer samt två specialpedagoger.
 Kontaktpolitiker för Esplanadens förskola är: Viveka Hallberg Jarflod viveka.hallbergjarflod@vetlanda.se och Shake Khachatryan shake.khachatryan@vetlanda.se
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Föräldraenkäten
 Enkäten besvarades av få personer, 8 st utav 35 st.
 Det var första gången som enkäten utfördes via internet/mail.
 Resultatet av undersökningen för de som svarat var överlag positivt dock anser man att
personaltätheten kunde vara högre. En eloge till er som tog er tid att svara!
 En idé till nästa års undersökning är att förskolan erbjuder möjlighet att besvara enkäten på
plats vid en av förskolans datorer i separat rum tex kontoret. På så vis kan föräldrar vid
hämtning/lämning av barnen ev enklare/snabbare svara på enkäten eller bli påminda om att
fylla i den hemma.
 Vi hoppas att med mer information och undersökning på plats kunna öka deltagandet nästa
år. Nästa enkät kommer i början av hösten.
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Frågor/synpunkter från föräldrarna
 Inga ytterligare förutom vad som nämnts ovan.
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Frågor/synpunkter från personalen
 Filuren
o 3-årsgruppen som är barn både från Filuren och Kluringen träffas varje tisdag. Fokus är
på språk med sagor, språklekar, rim, ramsor och namnlekar.
o Eftersom förskolerådet tillsvidare fortsätter på samma sätt som tidigare vill Filuren
gärna ha en frivillig förälder som representant till rådet eftersom vi saknar en person.
Prata gärna med någon av personalen.
o Genomförande av ”Klassens kvalitetsrapport” har gjorts och barn i ålder 3 år eller äldre
har besvarat den. Enkäten handlar om hur barnen trivs på förskolan och barnen har
för varje fråga svarat med en glad eller ledsen gubbe.
För Filurens barn som är mindre är det inte helt enkelt att tyda resultatet då själva
frågan kan vara svår att förstå för barnen samt att barnen tycker att ”den ledsna
gubben måste ju också få vara med”.


Kluringen
o Förskolan arbetar med Matematik och språk som gemensamt mål i hela huset. En
samling varje vecka med fokus på respektive område. Grupperna delas här in efter
ålder. Språkmässigt är det språklekar, ramsor, rim, sagor, klappa sina namn med
händer mm som gäller. Inom matematik kommer Matte-katten med kluriga problem
som barnen skall lösa. Personalen går fortsatt ”Matte-lyftet” för att få mer redskap
för att stimulera barnen inom matematik.
o 5-åringarna som skall börja förskoleklass har träffat och kommer att träffa andra barn
från andra förskolor som också skall börja förskoleklass till hösten. Detta för att
barnen redan nu ska få en möjlighet att lära känna något barn som skall gå på samma
skola. Besök kommer även att göras på de olika skolgårdarna i mån av tid och
placering.
o Samarbete med köket har startat. Det finns nu ett matråd där barn, personal från kök
och förskola och chefer deltar för att framföra åsikter. Varje tisdag går två barn ner i
köket och hjälper till med att laga mat, vilket är mycket uppskattat. En gång/månad
serveras barnens önskemat som demokratiskt har röstats fram i barngruppen.
o En scen har byggts upp där barnen nu leker mycket rollekar och uppträder för
varandra.
o ”Klassens kvalitetsrapport” visar på att alla barn på förskolan anser att de har en
kompis på förskolan! Alla barnen tycker om att leka och tycker det är roligt att vara på
förskolan samt att de för den hjälp de behöver av en vuxen. Resultatet av barnens
svar kommer att sättas upp på förskolan.

8. Övrigt
o Diskussion kring användning av parfym på förskolan. Vi uppmanar alla både föräldrar
och personal att inte använda parfymer på förskolan p.g.a. allergirisk.
o Diskussion kring att det ibland upplevs stressigt och att personalen inte riktigt har tid
vid lämning/hämtning av 15-timmars barn.

Sekreterare Elin Schoede

