Protokoll Brukarråd Förskolan Saltängen 2013-02-11
1. mötets öppnande: Greta hälsar alla välkomna.
2. sekreterare: Caroline Kurtti och Justerare: Jesper Käck och Camilla Jinnerstrand
Närvarande föräldrarepresentanter: Jesper käck, Camilla Jinnerstrand, Anna Hartman,
Sandra Mustonen, Hanna Häggman, Sofie Iinatti.
Frånvarande: Andreas Larsson, Helena Dahlin
Representanter från förskolan: Maud Svanberg och Caroline Kurtti
Rektor: Greta Särefors
3. Tillägg på dagordning:
* 48h vid magsjuka
* Schema tider
4. Information om vårt pedagogiska arbete på varje avdelning:
Blåvingen / Kotten: Samarbetar med tema vatten, i hallen finns en pedagogisk
dokumentation uppsatt. Föräldrar får chans att vara delaktiga i vad som händer genom
dokumentationen. Vi erbjuder samlingar och mycket lek varje dag. Barnen gillar att pärla,
pussla och spela spel m.m.
Smultronet: Fokuserar på att alla deltar i samlingen, där arbetar vi för en gruppkänsla.
Arbetar med språket, matematik, färg, form och kroppen. De får lekfullt utforska hur egna
och varandras namn ser ut och vi räknar och ser leker med siffror. Vi har ett dags schema på
väggen med bilder över hur dagen ser ut, det blir som en klocka tycker barnen samt att det
skapar trygghet. Vi har barnen delaktiga i att skala, skära frukt samt duka till lunch och
berätta vad det blir för mat. Tema vatten har börjat komma igång, vi har fryst vatten i
handskar, färgat vatten rött med flaskfärg och grönt med karamellfärg. Och konstaterat vad
som var skillnaden i experimentet. Barnen upplevde den röda färgen som blod och ville veta
mer om blod och kroppen, vilket vi då lånade böcker om på biblioteket kanske kan det var
ett sidospår i temat.
Myran: Arbetar aktivt med vattentema där vi har lyssnat och samlat in barnens önskemål
och behov i verksamheten. Vi har experimenterat mycket med vatten i dess tre olika faser
flytande, fast och gas. Vi har träffat Vera vattenmolekyl och letat på alla ställen där hon kan
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gömma sig. Arbetar nu mer med vattnets kretslopp och vår miljö. Vi har en veckoplanering
med mer erbjudande av aktiviteter utifrån vårt tema på tisdagar, onsdagar har vi utelek där
treåringar och fyraåringar delar upp sig i två grupper pga. ett samarbete med fjärilens
fyraåringar. Och torsdagar går hela gruppen till gymnastikhallen. Vi arbetar med en bok i
gruppen ”Vännerna i Kungaskogen” där Snick och Snack varje vecka kommer och hälsar på
barnen. En kortare saga tar upp olika händelser där barnen kan känna igen sig i deras vardag.
Och som vi sedan samtalar och försöker lösa tillsammans - ett empatiarbete.
Fjärilen: Tema vatten, där vi experimenterar med: vad flyter och sjunker? 5 åringar jobbar
med stegvis 1 gång i veckan. 4 åringar har gymnastik tisdagar och 5 åringar torsdagar. Tisdag,
onsdag och torsdag har vi något som vi kallar erbjudandetid mellan 13.00-14.00 då erbjuds
aktiviteter som t.ex. drama, massage, experiment, målning, instrument m.m. Vi utnyttjar
även årstiden och åker mycket skridskor, pulka m.m.
Utvecklingssamtal ska alla erbjudas inom en snar framtid , där även barnen ska ges möjlighet
att delta aktivt.
En skrift skickas snarast ut till er föräldrar där ni kan tillåta fotografering av ert barn i ett
pedagogiskt syfte för att arbeta med ”grönflagg”. Vi bjuder in till föräldrafika 19 mars i
samband med firandet av internationella världsvatten dagen.
Fler nya vikarier skolas in i verksamheterna. Det är fortfarande brist på vikarier vid sjukdom
och influensatider. Alla vikarier ska nu bära namnskyltar.
5. Smitta i förskolan: OBS: Vid magsjuka – respektera 48h, vi vädjar att alla föräldrar även
håller syskon hemma. Magsjuka kan innebära en kräkning medan andra får vinterkräksjukan
som håller i sig längre. Föräldrar i brukarrådet och på Saltängens förskola vädjar också, att
alla respekterar dessa 48h på förskolan.
Försäkringskassan gör stickprov, men sedan den 1 januari 2013, behöver inte förskolan skriva
på blanketten.
Hårlöss går på förskolan. Det finns information på varje avdelning.
6. Information och förtydligande ang. placeringstider:
•
•
•

De tider ni skriver in på schemat är de tider som gäller för lämning och hämtning av
ert barn.
Står det att barnet lämnas 07.00 ska ni inte vara på förskolan/fritidshemmet innan.
Om ni skrivit att barnet hämtas 16.00 ska ni inte komma 16.00 utan det är den tid ni
går ut med ert barn från förskolan/fritidshemmet. För personalens skull respektera
detta, det är lättare för dem att planera dagen.
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Aktuella tidsscheman måste hållas. Vi på Saltängen öppnar kl.06.00 och stänger 17.30. Alla
föräldrar som är i behov av barnomsorg utöver våra ordinarie öppettider måste ansöka till
rektor.
Behövs barnomsorg vid Apt-möten, säg till fredagen innan så det sätts in vikarier.
Den 29/4 har förskolan, skolan och fritids stängt pga. studiedag, finns behov säg till i förväg
om barnomsorgsbehov.
7. Budget: I BUN:S verksamhet saknas det dryga 2.7 miljoner för 2013 budget. För att
komma i ram krävs det en minskning med ca:5 tjänster vilket innebär 2,5milj.
Förslag på neddragningar är:
•

För Förskolan innebär det förändring av nyckeltal, från 6.5 barn per heltidstjänst till
7.0 barn per heltidstjänst.
• För Fritidshem är nyckeltalet 20 barn per heltid vilket via besparingar kan innebära
en ökning till 25 barn per heltid.
Fler förslag:
•
•

Ha öppet 10 timmar i stället för 12h.
Minskning av resurspedagoger som idag är 7st. förslaget är att ta bort 5st. Se fler
förslag på medsänd bilaga.

Vi är inte fattigast men får oftast höra detta. Stordrift är mer ekonomiskt än de små
enheterna. Vi på förskolan skriver nu en konsekvensbeskrivning och Greta gör en riskanalys
och lämnar in till nämnden. Den 25 mars ska BUN ta ett beslut.
Beslut: BUN har infört 4 studiedagar/år i kommunen.
8. Skolverket inspekterar förskolan: Vi hade besök av skolinspektionen v.6 där de granskade
alla förskoleverksamheter genom att intervjua personal, föräldrar och rektorer från alla
förskolor. Det var synd att Saltängens utvalda föräldrar inte kunde närvara pga. sjukdom.
Skolverksinspektionen var väldigt professionella och gav oss positiv respons på att vi hade
adekvat personal på våra förskolor och skolor.
Skolinspektionen; menade att snittet per anställd i riket var 5.3 barn/anställd. I Laxå har vi
idag 6.5/anställd. Föräldrar vill kunna känna en trygghet när man lämnar sina barn.
På Saltängen finns nu Lisbeth Rosenlind 1.0 tjänst som resurs på Myran och Fjärilen.
V.20 kommer politiker på verksamhetsbesök ute på förskolor.
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Politikers mail adresser finns att hitta på Laxå kommuns hemsida under barn och
utbildningsnämnden.
9. Förskoleklass ht-2013:Utskicket till blivande 6 åringar kommer nästa vecka. Linnean har
ca:6-7barn födda -07, Saltängen 17 födda -07 och från Hasselfors är det 1barn född -07.
Återkommer med besked i slutet på mars.
10. Semester: Saltängen har öppet under semesterperioden v.28-31 där alla förskolor går
ihop. Blankett skickas ut i början på mars och ska senast tillbaka den 15 april
11. Frågor/funderingar som föräldrar har med sig: Skridskor uppskattas av barnen.
Önskemål från föräldrar att vi erbjuder mer och olika tider för skridskoåkning.
Viktigt att: Informera vikarier, om att det är en föräldraparkering i anslutning till förskolan.
Endast för föräldrar. Det görs i största möjliga mån. Avdelningspersonal hjälper till att
påminna om detta.
Vilken plan finns för platsbristen som råder? Beslut: 2 barn i kön som ska in till Saltängen, vi
har 88 barn i dagsläget men vi ger dem plats på kotten eller blåvingen för att inte behöva
ändra om i grupperna mitt i en termin. Vi höjer upp personal i tid som inte arbetar heltid.
Saltängens hustänk: Är att Kotten och Blåvingen bildar en ny grupp på Smultronet, hela
Smultronet upp till Myran och hela Myran upp till fjärilen till hösten. Sedan måste vi alltid ta
hänsyn till kön.
Hur går det för asylsökande barn i verksamheten? I dagsläget har Förskolan Solen 8 barn
förmiddag och 5 barn eftermiddag finns utrymme för fler.
Arbetar med integrationen.
Nästa brukarråd är onsdagen den 17april.
Justerare: Camilla Jinnerstrand och Jesper Käck_____________________________________
Vid datorn: Caroline Kurtti___________________________

www.laxa.se
Laxå kommun

Postgatan 2–4

695 80 Laxå

Tel 0584-47 31 00

Fax 0584-107 41

kommun@laxa.se

www.laxa.se

www.laxa.se
Laxå kommun

Postgatan 2–4

695 80 Laxå

Tel 0584-47 31 00

Fax 0584-107 41

kommun@laxa.se

www.laxa.se

