Brukarråds protokoll förskolan Saltängen 140224
Närvarande: Tone Bichis Jardler, Amanda Widmark, Emma Mejstedt, Thomas
Lerneús, Jesper Käck, Sofie Inattii, Ylva Gustavsson, Sandra Mustonen.
Ej närvarande: Cari Brohmeé och Hanna Häggman
Förskolerepresentanter: Caroline Kurtti och Satu Wilsson
Rektor: Greta Särefors

1. Greta öppnar mötet
2. Caroline blir vald till sekreterare och Amanda Widmark till justerare av
protokollet.
3. Går igenom föregående protokoll utan anmärkning.
4. Information från respektive avdelning:
Kotten:
Ny representant Martin Åstrand.
Har nu tre stycken nyinskolade ettåringar. Samarbete med Blåvingen där barnen delas
upp i två grupper födda 2011 och 2012. Tisdagar har vi utedag och torsdagar
inneverksamhet. Gruppen födda 2011 lånar då Smultronets avdelning.
Under februari månad har vi sjungit och ramsat mycket. Firat alla hjärtans dag genom
att barn provat att trycka hjärtan och pratat om hjärtformen. Vi har stansat hjärtan i
ananas, lagt bananskivor i hjärtform m.m. Kända sånger är vinka med tårna. Under
mars månad kommer vi att börja med utvecklingssamtalen.
Blåvingen:
Allting flyter på jättebra i vår barngrupp! Vi har en trygg och stabil grupp med 16
härliga viljestarka barn. Just nu arbetar vi med ett färgtema, vi tar en färg i taget och
från och med v.9 så kommer veckans färg finnas i hallen. Vi målar, skapar, tittar på
saker i de olika färgerna, spelar färglotto och nu när våren kommer så finns det massor
med färger att upptäcka ute också.
Vår närmiljö kommer också vara i fokus, vi kommer bland annat besöka biblioteket,
men även andra ställen. Vi kommer även att börja arbeta med ett läsprojekt. Mer info
kommer under vecka 10 och även på föräldramötet den 12 mars. Under mars månad
kommer vi erbjuda utvecklingssamtal. Och den 4 mars är ni välkomna på föräldrafika
på Blåvingen och Kotten.
Myran:
Vi jobbar med Grön Flagg och nu är temat närmiljö.
Vi utforskar Laxå centrum bl.a. kyrkan, ICA, Posten, banken, brandstationen,
Leksaksstoppet m.fl. och fler ställen ska det bli. Vi fotograferar och studerar sedan
bilderna, -vilken form har byggnaden?, Vilken färg är det?, fönster, reklamskyltar,
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torn? m.m. Sedan konstruerar vi ett Laxå centrum i miniatyr. Barnen har även med sig
en bild på sitt eget boende. Senare kommer vi att koppla ihop det med centrum. Vi
kommer att prata om avstånd, hus, lägenhet, vattenledning, avlopp, kretslopp osv. Har
börjat med ”överinskolning” till Fjärilen på onsdagar. Barnen ska lära känna Fjärilens
2009:or inför hösten 2014.
Fjärilen:
Arbetar med temat ”spökägget” temat kom genom gruppens nyfikenhet kring
bokstäver och skrift. Vi antog utmaningen att ta hand om ägget tills det kläcktes. I
temat sjunger vi nya sånger och ramsar som innehåller språkliga och matematiska
inslag. Spöket förmedlar sig via brev till gruppen som tar sig an olika sorters uppdrag
som brevskrivning, skapar i återvinningsmaterial, gör din egen namnskylt, gå på
bokstavsjakt, bygg ditt namn eller begynnelsebokstav i olika material som med pärlor,
lera, träpinnar, kroppen mm. I vårt tema vävs läroplanens mål in som normer och
värden, barns inflytande, miljö och hälsa (Grön Flagg) mm.
Genom att låna böcker på det stora biblioteket arbetar vi vidare med vår ”närmiljö”
där fick vi ta del av hur man kan ta hänsyn till andra på ett bibliotek och hur vi ska ta
hand om våra böcker samtidigt som vi fick lära känna miljö figurerna ”Smart” och
”Smita”.
Överinskolning till hösten:
Fritidsbarn kommer till fjärilen, två åt gången på måndagar och hälsar på. Ett
samarbete under våren kommer att starta tillsammans med förskoleklassen, mer info
kommer.
Myran och Fjärilen träffas varje onsdag under förmiddagen för att lära känna varandra
som grupp under lekfulla former till hösten.
5. Redovisning av närvaromätning v.41,42,50 och 51. Beläggning/avd.
I Laxå har vi beräknat 6,5 barn/anställd vid en närvaromätning visar det 4,9
barn/anställd. Personalen har begärt nya metoder som säkerhetsställer närvaron. Ny
redovisning/metoder ska lämnas in senast i april till nämnden.
Det vi kan se är att barnen har långa närvarodagar, de kommer tidigt och är kvar till
sen eftermiddag vilket gör att det är hård belastning hela dagen och att vi, under ett
fåtal timmar under dagen, har 3 pedagoger. Annars är man 2 stycken, eller själv på
avdelningen.
Vi på Saltängen saknar våra politiker när de har verksamhetsbesök och hoppas på att
få det i år så att de kan ta del av vår vardag.
En fråga från föräldrar var: - Kan vi föräldrar göra något här? Skulle politiker kunna
bjudas in till ett brukarrådsmöte?
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Vi har en politiker Therese Magnusson som tagit sig an ansvaret kring vårt Grön
Flagg arbete. Den 1 april kommer vi att fira att vi blivit Grön Flagg certifierade
tillsammans med barn och föräldrar i verksamheten.
6. Projektet Berätta, leka och läsa för 1-3år påbörjas under våren på Saltängen.
7.
•
•

”Delaktighet och Inflytande” ansvariga Hanna H och Cari B, frågor att
diskutera.
Hur man ska få ett hållbart samarbete mellan föräldrar och personal?
Hur man ska jobba för att inkludera föräldrar mest effektivt?

Bra frågor att diskutera, vi tar med oss dem till nästa möte och ser om vi kan komma
fram till fler saker inom detta område.
Dialogen mellan pedagoger och föräldrar är jätteviktig för vårt samarbete och
verksamhet kring barnet.
Pedagogerna vill gärna också vara delaktiga i frågeställningarna, därför får ni gärna
maila dem till caroline.kurtti@laxa.se och satu.wilsson@laxa.se innan mötet.
Föräldrar har önskemål om fler föräldramöten, föräldrafika, skapa en blogg mellan
föräldrar och verksamhet.
Syftet med föräldrafika: att träffa andra föräldrar och pedagoger och tillsammans med
sitt barn få en god inblick i verksamheten under en stund.
Blogg på nätet kan bidra till att föräldrar kan bidra samt vara mer uppdaterade i
arbetet som sker på förskolan vilket kan bidra till att fler blir involverade.
Greta lyfter Edwise som ett forum där en dialog kan ske mellan föräldrar och
verksamhet vi tar det vidare till Peter som är dataansvarig i Laxå kommun om
kostnader.
Föräldrafika: 4 mars Blåvingen, Kotten, Smultron och Myran och 6 mars Fjärilen.
Presentation av nytt material under fikat som barnen möter i vardagen bl.a.
Kaninböckerna samt Berta, vår kemidrake.
8. Föräldraverkstad
Greta informerar om ABF som erbjuder 6 kvällar för föräldrar att träffas och samtala
under ett forum och prata om gemensamma frågeställningar som berör barnets
uppväxt.
Föräldrar i brukarrådet visade stort intresse att i lugn och ro kunna mötas i ett forum
som berör föräldraskap.
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9. Sommaren 2014, behov av omsorg vid stängningsveckor
Bara öppet på Saltängens förskola i kommunen.
Lappar inlämnat till oss senast den 11 april.
10. Projekt laxå 2020
Greta informerar om Laxå kommuns ekonomiska läge. I projektet inkluderas allas
ansvar för hur vi föräldrar vill att Laxå ska prioritera i framtiden, för oss
kommuninvånare. Till hösten innebär det en omorganisation, 4-9 skola. Ett av målen
är att lärare med rätt kompetens i ex. svenska, matte m.m. är på rätt plats. Vilket bidrar
till att måluppfyllelsen ökas för Laxå kommuns elever.
Förskaget på en 1-3 årskurs skola, nämnden fattar beslut den 5 mars.
Greta visar statistik på x antal elever och barn från år 1 till åk 9.
Förslaget är att Hasselforsskola ska flyttas in till Laxåhallen. Bygget är inte beräknat
vara klart till hösten. Linnean är där inkluderad och vi har även asylbarn att ta hänsyn
till, som kan bli kommunplacerade.
Nästa möte den 24 april tar upp frågeställningar utifrån ”Normer och värden”
Lpfö98(reviderad 2010). Finns det förslag från andra föräldrar finns det en
låda/plastficka på varje avdelning där man som förälder personligt/anonymt kan
lämna in frågeställningar.
Nya frågeställningar gör Tone Jardler Bichis och Emma Mejstedt.

Sekreterare
Caroline Kurtti

Rektor
Greta Särefors

Justerare
Amanda Widmark
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