Föräldraråd på Tjäderns förskola
2013-05-06
Närvarande:
Föräldrar:
Nancy Arenlid
Linda Winqvist
Andreas Hoff
Annette Granbacka
Anneli Wallin
Personal:
Karin Petersson
Anne-Lee Eriksson
Valborg Andersson
Marianne Näslund
Annette Granbacka, ordförande hälsar välkommen.
Sekreterare utses
Nancy Arenlid, förälder på Junibacken.
Föregående protokoll gås igenom.
Dexter
Det är svårt att få föräldrar att använda Dexter vilket är ett problem. Information finns
om att ett nytt system ska komma till hösten som ska vara lättare att använda. Det är
jätteviktigt att man är medveten att det handlar om kostnader i form av mat som
slängs samt svårt för personal att planera när man inte vet hur många barn som ska
vara på förskolan. Personalen kommer att sätta upp listor samt ställa frågan till
föräldrar kring ledigheter för att underlätta planering.
Karin informerar
Diskussion om utemiljön. Det finns en utegrupp som skolförvaltningen är ansvarig för
men Karin har inga besked kring detta i dagsläget.
Beslut har fattats att inför hösten kommer förskolan att tillhöra samma rektorsområde
som Brännan. Troligen kommer området att heta Härnön och det kommer att bli en
verksamhetschef. Det finns inget som talar för att det blir förändringar i
personalstyrkan just nu. Det anpassas alltid efter antal barn etc.
Inför hösten blir det en rotation bland personalen. Följande personal blir på
respektive avdelning:
Saltkråkan: Chinda och Gunilla
Villekulla: Marianne, Gun och Emma
Bullerbyn: Valborg och Ingela

Lönneberga: Henke och Pernilla
Junibacken: Lena och Anna
Tjädrarna: Anne-Lee, Anna Viklund, Anna-Lena och en tjänst till som är vakant idag.
Anne-Lee på Junibacken kommer under hösten att gå HLR utbildning och därefter
utbilda övrig personal på förskolan.
Under sommarveckorna 28-31 kommer Gånsviksförskola att vara öppet. Som det ser
ut kommer Chinda att jobba där samtliga veckor.
I höst kommer det att göras en översyn i Härnösand där samtliga förskolor och skolor
ska inspekteras av skolinspektionen. Förskolan ser detta endast som positivt.
Nytt föräldrarådsmöte kommer att bokas till hösten efter föräldramötet.
Gällande föräldrarmöte så har det framkommit önskemål kring teman/områden att ha
som stöd i diskussioner under dessa möten. Exempel kan vara utanförskap,
självkänsla, jämställdhet, hur man anpassar efter ålder etcetera. Förslag kan lämnas
till någon i föräldrarådet alt Karin Petersson.

Mötet avslutas

Nancy Arenlid
Sekreterare
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Ordförande

Karin Petersson
Bitr rektor

