Protokoll Föräldrarådsmöte Tjäderns förskola 20140210
Närvarande:
Personal
Karin Petersson
Valborg Andersson
Angelica Backström
Anna-Lena Eneroth

Föräldrar
Linus Öhman (Junibacken)
Jan Eriksson (Tjädrarna)
Carola Tjärnberg (Saltkråkan)
Andreas Hoff (Bullerbyn)

1. Ordförande, Linus Öhman, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Föregående protokoll togs upp. Ingenting behövde ytterligare kommenteras utan protokollet
lades till handlingarna.
3. Frågor från föräldrarna
Tre frågor togs upp som hade inkommit från föräldrar på förskolan
a. Matta vid ingången
Det händer ofta att barn blir blöta om fötterna direkt när de kommer till förskolan,
då det ofta blir blött både på golvet och på mattan som ligger innanför dörren på
avdelningarna.
Åtgärd
Karin har tittat på andra lösningar utan att finna något jättebra förslag. Det som
verkar fungera bäst är att ha en skogräns, ta bort mattan och placera en mopp i
närheten av ingången så att både föräldrar och personal direkt kan torka upp det
blöta.
b. Levande ljus
Det finns en oro hos vissa föräldrar över att det tänds levande ljus på förskolan.
Rädsla finns för att hår kan fatta eld och man har även sett att det har funnits tända
ljus i rum där ingen vuxen funnits.
Åtgärd
Personalen upplever att ljus skapar en lugnande känsla hos barnen samtidigt som det
är mysigt. Hädanefter kommer bara värmeljus att användas och dessa ska bara
tändas när man sitter ner tillsammans med en vuxen, t.ex. vid måltid eller sagostund.
c. Leksaker
Föräldrarådet har tidigare tillsammans med personalen enats om att det inte var
tillåtet att ta med egna leksaker på förskolan. Det händer dock att barn ändå har
med sig leksaker som de vill visa upp.
Åtgärd
Avdelningarna har infört/kommer att införa en dag i månaden (sista fredagen i varje
månad) då det är tillåtet för barnen att ta med sig en leksak att visa upp i förskolan.

Syftet med detta är att alla barn får stå i centrum och synas ett tag och samtidigt
berätta om något som de tycker om. Förhoppningen är att detta blir en positiv
upplevelse för barnen.
Övriga dagar är det inte tillåtet att ta med egna leksaker på förskolan.
4. Karin informerar
a. Kulturanalys
En enkätundersökning har gjorts inbegripande hela skolförvaltningen i Härnösands
kommun där man undersöker kulturen på arbetsplatsen. 174/179 enkätsvar inkom
vilket är ett väldigt bra utfall.
På Tjäderns förskola upplever personalen att man har en positiv arbetsmiljö. Det som
främst lyfts fram är arbetskamraterna och att få arbeta med barnen.
Det som kan förbättras är att viss stress upplevs då det är många arbetsuppgifter
som ska lösas. Hög ljudnivå och brist på bra it-lösningar tas också upp som
utvecklingsområden.
Samarbetet mellan avdelningarna får både ris och ros.
b. Skolinspektionen
Skolinspektionen har gjort en tillsyn över förskoleverksamheten i Härnösands
kommun. Resultatet gäller hela kommunen så varje förskola har inte fått någon egen
feedback.
Det som framkommer är att Härnösand erbjuder god pedagogisk verksamhet och att
det är ett professionellt bemötande av personalen. Det bedrivs ett aktivt
värdegrundsarbete och intervjuade föräldrar trivs och är nöjda med den verksamhet
som bedrivs. De barn som har behov av särskilt stöd erhåller det.
Det som kan utvecklas är samarbetet mellan förskolan och förskoleklass.
Skolinspektionen poängterar att kommunen måste jobba för en säker utemiljö för att
undvika olyckor. Det är en svår uppgift att skapa en säker lekplats som samtidigt ska
vara utmanande och rolig.
c. Sommar
Precis som tidigare år kommer verksamheten på några förskolor att slås ihop under
några veckor i sommar. Nu ingår Gånsvik, Tjädern, Svalan, Brännan och Grönbacken i
samma rektorsområde. Besked om hur verksamheten kommer att bedrivas i sommar
kommer i veckobrevet.
d. Föräldraenkäten
Karin tackade för alla svar som inkommit från föräldrarna!
En sammanställning av svaren bifogas detta protokoll.
e. Mat
En affisch har tagits fram som ger lite information om maten som serveras i
Härnösands förskolor/skolor. Dessa kommer att sättas upp på avdelningarna.

Lite fakta kring maten:
Ca 90 % av allt kött som serveras är svenskt
Ca 60 % av alla varor som serveras är svenska
Ca 25 % av alla livsmedel är ekologiska
Det serveras bara klimatsmart fisk
f.

Varje år ser Tjädern över organisationen bland pedagogerna. En diskussion förs då
för att bestämma vilka som ska arbeta på vilken avdelning efter sommaren. Besked
om hur detta kommer att se ut kommer i veckobrev längre fram (maj).

5. Inga övriga frågor fanns
6. Nästa möte för föräldrarådet blir måndag 12/5 kl. 18.00
7. Ordföranden avslutade och tackade för ett bra möte.

/Andreas Hoff

