Minnesanteckningar
2014-09-29

Förskoleråd
Plats och tid:

Esplanadens förskola den 29 september, kl 17.30

Närvarande:

Anneli Albinsson (Personalrepr. Kluringen)
Annalena Jansson (Personalrepr. Filuren)
Maria Kling (Föräldrarepr. Kluringen)
Karin Ohlsson (Förskolechef)
Per Önsten (Föräldrarepr. Kluringen)

Protokollsanteckningar
1. Förskolechefen, Karin Ohlsson, hälsade alla välkomna.
2. Val av ordförande och sekreterare
Ordförande: Karin Ohlsson
Sekreterare: Maria Kling
3. Föregående protokoll
Protokoll genomgicks med följande uppdatering:
Förskolan har haft fastighetsöversyn och det ligger ingen prioritering på en
utgång vid Kluringen. Förslagsvis tas denna fråga åter upp med kontaktpolitiker,
Viveka Hallberg-Jarflod.
Det har varit och är många turer kring rutschkanan. En rutschkana monterades
tidigt i höstas, dock för kort och på oönskad plats. Arbete pågår nu med att få en
längre och på den plats som det var tänkt från början. Till allas glädje innebär
det att barnens plats för att åka stjärtlapp finns kvar.
I samband med nyplacering av rutschkanan så plockades en tall bort. Fler tallar
kommer att plockas ned till hösten (10-12 st?).
Mathanteringen på förskolan är nu åter tillbaka till att det är förskolans personal
som plockar iordning och förvarar frukost och mellanmål på respektive
avdelning. Detta är en besparingsåtgärd från köket. Personalen testar och ser
hur det fungerar. Utvärderas senare. Föräldrarepresentant undrar om man
verkligen hinner med denna extra arbetsuppgift. Framförallt kring frukost då det
är en strid ström av barn och föräldrar. Karin informerade att köket är utdömt
och i framtiden så kommer maten tillagas i det nya kök som skall byggas på
Njudungsgymnasiet.
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Nytt är att förskolan har ett matråd. Matrådet hålls tillsammans med två barn
från Kluringen samt Agneta (personal på Kluringen) och Karin. Första datum för
matråd är planerat till 23/10.
Trådlöst nätverk är utlovat till nästa år.
Fixardagen har tyvärr utblivit. Föräldrarepresentanterna väcker åter frågan på
kommande föräldramöte. Förskolerådet diskuterade fixardagens vara eller inte
vara. Vi var överens om att det är ett trevligt tillfälle att göra något tillsammans
och att samtidigt få till förskolans utemiljö. Där det lilla extra till utemiljön blir
möjligt. Intresset och initiativet måste dock komma från föräldrarna.
Materieltillgång är också en förutsättning för att dagen skall kunna genomföras.
4. Information från förskolechef om organisationen och systematiska
kvalitetsarbetet samt skolrådets fortsatta varande.
Organisationen är densamma som tidigare. Kluringen har en extra resurs på
50 % (Marie Andersson), för barn i behov av extra stöd.
Karin informerade om hur det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan går till,
inkluderat hypergene och fokusområden. Redovisade även kort förskolans
kvalitetsrapport och att den läggs ut på förskolans hemsida.
Vårdnadshavare i förskolan har nu fått en enkät till sin e-post, med möjlighet att
tycka till om sin förskola. Enkäten distribueras via Dexter. Enkäten finns
tillgänglig mellan den 1-15 oktober. Alla uppmanas att svara på enkäten och
lämna synpunkter.
Förskolerådets fortsatta vara diskuterades. Karin informerade om fler
arbetssätt. Vissa förskolor har lagt ner rådet och inbjuder istället till speciella
fokusgrupper, där en specifik fråga tas upp. Även Drop-in fika och
utvecklingssamtal kan användas som forum. Nuvarande förskoleråd väcker
frågan på kommande föräldramöte.
5. Aktuella frågor och synpunkter från föräldrar
Inget från föräldrarepresentanterna och inget i lådan.
6. Aktuella frågor och synpunkter från personalen.
Torsdag 2/10 anordnas Bamseloppet på fotbollsplanen nedanför
Norrgårdsskolan.
Torsdag 16/10 gruppfotografering samt individuella foton. Vi kom fram till att
för individuell fotografering krävs en namnpåskrift från målsman. Förskolan
lägger en sådan lapp i barnens fack.
Information från Filuren
15 barn, ytterligare ett barn efter jul.
Amras föräldraledighet är förlängd till januari. Rebecka fortsätter sin tjänst tills
Amra kommer tillbaka
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Just nu prioriteras att få ihop den nya gruppen. Nytt för Filuren är att ha
treåringar i sin verksamhet. För att utmana dem lite mer så har samarbetet med
Kluringen utökats. Treåringarna har egen samling tillsammans med 3-åringarna
på Kluringen, de får även följa med till skogen.
Babblarna är fortfarande mycket populära.
Städning av förskolans lokaler sker på dagtid och stör tyvärr verksamheten.
Barnens lek blir avbruten, verksamheten får anpassa sig till att ett rum är
upptaget på grund av städning. Personal och förskolechef har påtalat problemet,
men det finns i dagsläget ingen lösning. Karin tar upp frågan igen.
Personalen ska delta i en kurs ”Fart och fantasi på förskolan”.
Information från Kluringen
Arbetat fram en ny arbetsplan på Esplanaden. Gemensamt mål för ”huset” är
matematik och språk. Språket är övergripande. Kluringen deltar i
matematiklyftet. Mer information om matematiklyftet ges på föräldramötet.
Arbetar i olika gruppkonstellationer, treårsgrupp och storgrupp. Storgruppen
delas ibland in i två grupper, där man då varvar aktiviteterna. Stor fokus på
matematik.
Deltar även i bilderboksprojektet. Personalen har tidigare varit på en föreläsning
och ytterligaren en den 3/10, med Pija Lindenbaum, författare till bland annat
Gittanböckerna. Barn och personal kommer att besöka muséet, för att kolla på
bilder och även lyssna på Gittansånger. Projektet utmynnar i en utställning på
muséet i nov/dec med barnens alster.
7. Information och frågor från kontaktpolitikerna
Ingen kontaktpolitiker närvarande. Inbjuden, men ej fått något svar. Förskolan
kommer att bjuda in kontaktpolitikerna till att besöka förskolan i den dagliga
verksamheten.
8. Övrigt
Föräldrarepresentant undrade hur det gått med räddningstjänstens studiebesök.
Förskolan har vid flertal tillfällen varit i kontakt med dem, men ej fått någon
respons. Kontakten återupptas.
Förslag om att besöka en bondgård. Lämpligt framåt våren. För att få till ett
sådant besök behövs först undersökas hur det är med buss.
Det har än så länge inte varit några matgästbesökare på förskolan.

