Föräldraråd 10/11-2017
Närvarande:
Marie Nilsson (Nyckelpiga, Idet.)
Camilla Frank/Saltin (Snigel, Idet)
Marika Bystedt (Hyddan)
Alexander Pettersson (Idet, Lyan)
Jörgen Pallin (Idet/Lyan)
Annelie Hörnberg (Hyddan)
Frida Andersson (Lyan)
Emma Viklund (Idet)
Karin Petterson (Fsk Chef)

Föregående protokoll.
Karin läser upp innehåll från föregående föräldraråd där vi bland annat gick igenom
-Mjukt köpstopp.
-Information om flytten.
-Avdelningsinformation.
-Byte av tid för föräldraråd, numera hålls möten på morgonen istället för på kvällstid.

Nuläge:
Det ligger ett politiskt beslut om att Gånsviks fsk skall flytta ut ur sina lokaler och in på
Gerestaskolan. Det finns i dagsläget ingen ny information att ge angående den flytten. Gånsviks
fsk har en önskan om att få vara kvar och att de befintliga lokalerna istället rustas upp. Så fort
Karin får någon information gällande detta så kommer det ut i respektive avdelnings veckobrev.
Föräldrarådet genom Marika kommer att skicka en frågeställning till kommunen ang. uteblivna
svar som skulle ha besvarats i maj 2017. Med en skriftlig frågeställning blir de på så sätt
diariefört och måste behandlas. Personalen har pratat om att de inte lägger ner någon energi på
detta ämne i dagsläget utan koncentrerar sig på att jobba här och nu.
Gånsviks fsk har fortsatt statligt bidrag för mindre barngrupper vilket även fortsätter under
vårterminen.
Nya läroplanen som kommer i Maj 2018 innehåller nya mål: IKT (Information och
kommunikationsinformation). Gånsviks fsk har smygstartat arbetet med IKT genom olika
workshops. Där jobbar de nu med bla. Blue-bot, QR-koder, Makey Makey och Green screen.
Pedagoger upplever arbetet som mycket uppskattat bland barnen.
Gånsviks fsk är en övningsförskola vilket innebär att vi tar emot elever från Mittuniversitetet
som studerar till fsk lärare. Personalen ser det som en unik möjlighet till fortlöpande utbildning
då elever kommer med ny kunskap.
Förälder frågar hur man jobbar utifrån rotation, exempelvis vid höstterminens start med tanke
på hur man vidare följer barnen genom de olika avdelningarna uppåt i åldrarna.
Karin förklarar då att man jobbar utifrån ”ett hus” dvs att alla barn skall känna sig trygga med
alla pedagoger. Att man under dagen även där roterar personal mellan avdelningarna för att
täcka upp för varandra och på så sätt får barnen chans att lära känna alla. Varje år i maj månad
får personalen mejla Karin och önska om man vidare vill jobba med äldre eller yngre barn.
Utemiljön är förbättrad i och med att all personal har bestämda platser som är utplacerade runt
hela gården för att täcka upp så mycket som möjligt. En personal, med rosa väst, kallas
springare. Den personalen hjälper till med bla toabesök och blöjbyten, barnen har bra koll på
det. Dessa placeringar gäller fram till ca 15.00 på dagarna, därefter blir personaltätheten mindre.

Avdelningsinformation.
-Hyddan:

På avdelningen går barn mellan 1-3 år. Avdelningen har plats för 12st barn. I dagsläget går det 9
st barn på Hyddan, ett barn kommer att börja under november månad och ytterligare ett barn i
januari. Just nu tema ”Kommunikation”. De jobbar med stödtecken. Barnen har fått provat att
bygga upp städer med projektor. Dom arbetar med dans och rörelse och jobbar med att skapa
lugna miljöer. Personaltäthet mån-tis 3,65 och onsdag-fredag 2,65.

Lyan:

På avdelningen går barn mellan 1-2 år. Lyan har plats för 12 st barn. Lyan kommer att ha full
barngrupp i januari månad. Just nu tema ”Vatten/Babblarna”. De ändar frekvent i de olika
miljöerna. Barnen delas även in i mindre grupper i gruppen. Personaltäthet måndag - tisdag 2,5
och onsdag-fredag 3,5.

Idet:

-Myror födda 2014
-Sniglar födda 2013
-Nyckelpigor födda 2012
Totalt går 36 stycken barn på avdelningen men är indelade i tre arbetsgrupper.
Myror har tema ”Kroppen” och utflyktsdagar på tisdagar.
Sniglar har tema IKT och har utflyktsdagar på onsdagar.
Nyckelpigor har tema Natur/berg och har sin utflyktsdag på torsdagar.
På Idet har de verkstäder på eftermiddagarna då personal har var sin station att ansvara över
samt en löpare som ser till att fånga upp de barn som inte är sysselsatta.

Övergripande information kommunnivå.

Köpstopp, vilket är vanligt förekommande i oktober månad.
Nästa möte bokas till fredag 9/2 2018 kl. 8.00-9.00, Gånsviks fsk.
Nedan följer mejladresser till föräldrarådsrepresentanter ifall du har en fundering och inte kan
eller vill medverka vid mötet.
camillafrank2000@hotmail.com
marieeriksson@hotmail.com
alexander.pettersson@servanet.se
marika.bystedt@gmail.com
jogge-77@hotmail.com
Vid pennan
Camilla Frank/Saltin.

