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Minnesanteckningar Föräldraråd Murbergets förskola
2018-01-23
Närvarande: Jennie Larsson, Per Lissjos, Ruth Lusevikueno, Ahmada Ali
Muhammadi, Helena Svensson (personal), Marlene Nordlander (personal)
och lena Gustafsson (förskolechef)


Lena började med att informera om syftet med ett Föräldraråd.
Vårdnadshavare med barn i förskolan ska erbjudas möjlighet till
inflytande över barnens verksamhet/utbildning. En samverkansgrupp
mellan förskola och föräldrar. Ska ge föräldrar insyn och delaktighet
i förskolans verksamhet och en möjlighet att påverka och delta i
förskolans utvärdering. Frågor som rör pedagogiska utvecklingen och
verksamheten. Läroplan, likbehandlingsarbete, arbetsmiljö,
kommunala mål och riktlinjer, innehåll på föräldramöte m.m.
Föräldrarådet består av frivilliga representanter.
Diskuterade hur vi får föräldrar att vilja vara delaktiga i vårt
föräldraråd.



Undervisning i förskolan. Skollagen säger att förskolans personal
ska bedriva undervisning i förskolan. Ordet undervisning förknippas
lätt till skolans värld. Vi i förskolan har under längre tid diskuterat
och arbetet med undervisnings begreppet i förskolan. Lena, Helena
och Marlene delgav föräldrarna hur vi i förskolan undervisar era
barn. Diskussion om hur ni föräldrar ser på att det bedrivs
undervisning i förskolan. Lär sig barnen saker på förskolan? Vad?
Hur? Personalens roll och betydelse för barnens lärande. Miljön och
materialet betydelse för barnens lärande och utveckling.



Diskussioner kring barnens tandhygien. Föräldrar som reagerar på att
det förkommer mycket karies hos barn i dag. Barn med dåliga tänder
redan som små. Föräldrar undrar hur vi på förskolan arbetar utifrån
detta. Förskolan är väldigt restriktiva gällande sötsaker. Enbart vid
speciella högtider och festligheter får barnen fika kaka/glass. Godis
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förekommer inte på förskolan. Personalen arbetar för att förmedla ett
hälsosamt liv till barnen. Både vad gäller kost och motion/rörelse och
frisk luft. Tandborstning är ett föräldraansvar. Föräldrar får
information om barns tandhälsovård redan på BVC när barnen är
små. Vid tre års ålder kallas alla barn till folktandvården.


Föräldrarådet uppmanar alla föräldrar att stänga alla grindar på
förskolan efter sig vid hämtning och lämning av sina barn.
Upplever att många föräldrar slarvar med detta. En fara för våra barn,
som då lätt kan gå utanför gården.



Digitalisering i förskolan. Under kommande höst kommer det att
tillföras ett nytt mål i Läroplanen för förskolan. Där lyfts vikten av att
alla barn i förskolan ska få möjlighet att i sitt lärande möta och
bekanta sig med olika former av digitala verktyg. Vi arbetar redan i
dag på detta sätt. Ipad/datorer/robotar/projektorer m.m är en naturlig
del i den pedagogiska verksamheten på förskolan. Personalen delgav
hur vi använder dessa hjälpmedel och vad de blir för tillägg i barnens
lärande och utveckling.



1 januari 2018 blev Förskoleklass en obligatorisk skolform i Sverige.
Tidigare har förskoleklass till lika förskola varit en frivillig skolform.
Det innebär att from hösten 2018 är det obligatoriskt för alla 6
åringar att gå i förskoleklass. Vi får en 10 årig skolgång i Sverige.



Uppmanar föräldrar att delge oss på förskolan om önskat innehåll för
kommande Föräldraråd samt Föräldramöten.

Minnesanteckningar
Lena Gustafsson

