Föräldraråd 10 november – 2014
Tid 18:00
Plats: Tjäderns förskola

Närvarande

Personal

Linus – Lönneberga
Elisabeth – Lönneberga
Johanna - Junibacken
Helen – Bullerbyn
Linda - Bullerbyn
Therese – Villekulla
Andreas – Villekulla
Sofia – Junibacken
Angelika – Villekulla/Saltkråkan

Karin Pettersson - Förskolechef
Anneli -Saltkråkan
Henrik - Villekulla
Gunilla – Bullerbyn

§1

Mötet öppnas av ordförande Linus Öhman

§2

Föregående protokoll

-

Föregående protokoll diskuterades där två av punkterna diskuterades vidare under
föräldrarnas punkter.

§3

Föräldrarnas punkter
-

-

-

-

-

§4

Diskussion angående upphandlingen av ekologisk frukt och Karin informerade att
upphandlingen inte är färdig än men att målet är att det ska vara närodlad och ekologisk
mat och frukt. Karin kollar med navet när upphandlingen är klar och återkommer med
svar.
Vi har fått svar på skrivelsen om skickades in till kommunen angående storleken på
barngrupperna. Där det är svårt att sätta en riktlinje på hur många barn det ska finnas
per kvadratmeter eftersom förskolorna skiljer sig åt. Det är därför upptill Karin att se till
att det är anpassat både för barn och personal.
Luciafirande ska diskuteras bland personalen. Det finns en policy att högtider som infaller
på en helg inte firas, för att det inte ska firas före familjen. Förslag från föräldragrupp är
att Bullerbyn och Lönneberga lussar för hela förskolan samt familjen. Personalen tar med
sig denna punkt och återkommer.
Klassindelning inför skola delas beroende på hur man bor. Det finns en handlingsplan på
hur det ska se ut. Man ska tänka hållbart, bo nära de man kommer gå i skola med.
o 1. Gruppindelning utifrån vart man bor.
o 2 Förskolelärarna + förskolechef skissa och tycker till.
o 3 Till föräldrar. Önskemål finns att föräldrar ska få lämna sina synpunkter. Karin
tar med till Evabritt, hur ska föräldrar framföra sina synpunkter?
Fotografier och kontaktuppgifter till föräldraråd sätts upp på varje avdelning så frågor
kan skickas på mail eller ringa om man vill.
Önskemål att vikarier skriver ett kort info brev om sig själv och sätter upp på avdelningen
så föräldrar får en bild av personen.

Förskolans punkter
-

Nya stängningsrutiner har införts och dessa skickas ut till alla föräldrar igen då många
inte fått den informationen.
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-

-

§5

Nästa möte 2/2 2015
-

§6

27/10 hade personalen fortbildningsdag. På förmiddagen jobbade personalen på sin
egen avdelning. Pedagoger har bland annat satt upp ord på olika ställen eftersom det är
så viktigt med språk. Under eftermiddagen var de på en föreläsning med en
psykoterapeut som föreläste om pedofiler.
Inga obehöriga ska finnas på förskolans område och det är personalens ansvar att avisa
om det påträffas någon.
Förskolan skriver en kvalitetsberättelse som ska redovisas för politiker och nämnden
20/11 därefter kan föräldrar ta del av den.
Beslut om hur många och vilka högstadier som ska finnas ska tas i december.

Nästa möte bokades andra februari 2015.

Mötet avslutades
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