Minnesanteckningar
2015-09-28

Förskoleråd
Plats och tid:

Esplanadens förskola den 28 sep, 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)
Sofia Önsten (Föräldrarepr. Kluringen)
Shake Khachatryan (Kontaktpolitiker)
Viveka Hallberg Jarflod (Kontaktpolitiker)

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

2. Föregående protokoll
Belysningen till utegården som skulle varit klar den 1 september, är tyvärr ännu
inte påbörjat. Vaktmästaren är vidtalad och har fått till uppdrag att undersöka
saken och återkommer till personalen med besked.
Fixarkvällens arbete med att upprusta utegården har fått spontana positiva
reaktioner från folk som passerat. Ett stort tack till all personal, föräldrar och
barn som var delaktiga framfördes.

3. Information från förskolechefen
Vetlanda kommuns enkät om förskolan är fram till den 4 oktober aktuell för alla
föräldrar att fylla i. Förskolan har satt upp påminnelse, samt erbjuder föräldrar
att använda deras datorer vid lämning eller hämtning för att fylla i enkäten.
Viktigt att alla tar sig tid att fylla i för att resultaten ska kunna användas för
utveckling och förbättring av förskolan.
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Måndagen den 12 okt, 18.00-19.30 är det föräldramöte. Inbjudan har skickats ut
till föräldrar. Föräldrarepresentanter och personal väljer tillsammans ut frågor
från enkäten som är av värde att diskutera.
Susanna är sjukskriven i minst tre månader. Vikarie är Margareta Knutsson.
Kommunens kemikalieinventering på förskolorna har nu kommit till Esplanaden,
29 september är det dags. Kartläggning, översyn över vad som bör kasseras görs
vid denna inventering. Målet är att fasa ut sådant som anses giftigt.
Barngrupperna fylls på, det är fullt på Kluringen och det finns i nuläget två
platser kvar på Filuren. Organisationen är gjord så att det finns plats för 34 barn i
huset, 19 på Kluringen och 15 på Filuren. En extra resurs, 50 %, finns nu på
Filuren, Cissi Maxson.
Personalen vidarutbildar sig under hösten. Amra, Agneta och Anneli läser en
7,5p kurs i Naturkunskap och Teknik, som detta läsår genomsyrar Esplanadens
verksamhet. Annalena kommer delta, i en kurs, i Pedagogisk dokumentation.
Agneta deltar i en endagskurs i Hjärt-Lung-Räddning, HLR för barn. En kurs som
alla pedagoger i rullande schema återkommande deltar i. Även ett
Etikseminarium deltar alla pedagoger i.
Några av pedagogerna har varit på ett inspirerande studiebesök i Skillingaryd på
ReMida, ett kreativt återvinningscenter, som bygger på den italienska
förskoleverksamheten Reggio Emilia. Här kan skolor, förskolor hämta material,
som företag lämnat för återvinning, för att använda i sin verksamhet.
Bäckagårdens kök påverkas av ombyggnationen av Njudungsgymnasiets kök. De
är hårt belastade och det påverkar förskolan. Förskolan får nu själva ta hand om
disken efter mellanmålet. Även det samarbete som förskolan haft med köket,
där barnen fick komma till köket och hjälpa till, uteblir nu på grund av kökets
överbelastning. Barnens önskemåltid, en gång per månad, är glädjande nog
kvar. Ombyggnationens utlovade slutdatum av Njudungsgymnasiets kök är
uppskjutet och man hoppas på att det ska vara klart till höstterminens start.

4. Aktuella frågor och synpunkter från föräldrar
Synpunkt/förslagslådan från föräldrarna var tom.
Föräldrarepresentanterna är nöjda över förskolans verksamhet. Gården anses
nu bra.
Frågor om köket och hur det är tänkt i framtiden diskuterades, men det får bli
en återkommande fråga då mer information finns.
Övergången till Kluringen och de nya barngruppskonstellationerna togs upp.
Den har fungerat mycket bra på båda avdelningarna. Det är en bra lekgrupp där
allt flyter på, barnen känner varandra sedan tidigare och de har också haft 3årssamlingar på Kluringen.
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5. Aktuella frågor och synpunkter från personalen
Filuren: 11 barn i nuläget. Arbetar med det uppskattade och språkstimulerande
Babblarna en gång i veckan, samt sång och ramsor. Nu mycket fokus på hösten.
Pratar om och är i naturen och arbetar därifrån säsongsinriktat.
Kluringen: Startat upp naturvetenskapsprojektet. Arbetar utifrån en projektidé,
Levande och icke levande. Projektet omfattas i nuläget av bl a
o

Barr och pinne, film som handlar om sopsortering,

o

undersöka jord  maskkompost  plantering,

o

regelbundna skogsvistelser,

o

regelbundna besök till återvinningscentralen,

o

synliggöra vardagsteknik,

o

experiment,

o

arbeta med återvinningsmaterial,

o

delta i kartongmatchen.

Utöver detta projekt fortsätter separata språksamlingar enligt
Bornholmsmodellen. 3-4 åringar i två grupper och 5 åringar i en grupp. Sagor,
sång, rim och ramsor och språklekar. Fonomix för 5 åringarna. Arbetar även
med olika sätt att lära in.
Förskolerådet: Det är bara Kluringen som är representerad i rådet, det är
önskvärt med minst en förälder från Filuren också. Nuvarande förskoleråd tar
upp frågan på föräldramötet.
Luciafirande: Datum att boka in i almanackan är måndag den 14 dec på
eftermiddagen/kväll.

6. Information och frågor från kontaktpolitikerna
Arbetskläder till förskolepersonal är beslutat i nämnden. Personalen behöver
prata ihop sig utifrån behov om vilka kläder som ska prioriteras.
Shake bjuder in förskolan till att besöka Vasen i Nye. Intressant till våren.

