Laxå 09månad 2013

Brukarråds protokoll
Närvarande: Jesper Käck, Sandra Mustonen, Sofie Inattii, Thomas Learneus,
Amanda Widmark, Linda Strömberg, Tone Jardler
Förskolerepresentanter: Satu Wilsson, Caroline Kurtti
Rektor: Greta Särefors öppnar mötet.
Caroline och Satu hänger upp förteckning på nya brukarrådsrepresentanter i hallen så
att övriga föräldrar vet vilka som representerar avdelningen. Många utav avdelningens
pärmar behöver uppdateras, personalen ser över dem.
Varje avdelning har ansvar för att sätta in protokoll vilket det måste ske en förbättring
utav.
3. Greta kallar till Brukarråd två ggr/termin. Nästa möte blir torsdagen den
14november kl.18.00-20.00.
4. Vi går igenom föregående protokoll:
Utan anmärkning.
5. Information från respektive avdelning:
Kotten: Har i dagsläget 12 barn de försöker skapa en trygg plan att stå på och en god
gruppkänsla med både barn, föräldrar och personal.
Introduktionssamtalen är påbörjade. Barnen är intresserade av sånger så här sjunger vi
mycket vi har också tagit in djur från naturen i sångerna bl.a. Ekorre, igelkott och
mask.
Blåvingen: Har 15barn inskrivna så nu är det fullt. De arbetar med målet vår närmiljö
utifrån ”grönflagg” där de besöker skogen tittar på svampar och arbetar med skapande
bl.a. av svampar av återvinningsmaterial. Vecka.40 planerar de att påbörja
introduktion samtalen.
Vi diskuterar olika erfarenheter kring tre dagars introduktion, introduktionsmötet samt
samtalen.
Många föräldrar upplever att mötet inte var förberett, mindre bra information,
missvisande inbjudan.
För lite personal för att göra en introduktion bra för barn och föräldrar under v.33. Vi
på förskolan tar till oss detta och tar med det i vår utvärdering av verksamheterna.
Många föräldrar anser att det är viktigt att man kan fråga och att föräldrar får en
tydlig/gemensam information.
Smultronet: Håller fortfarande på att arbeta ihop gruppen(från 2 avdelningar till 1).
De är ute i skogen 1gång i veckan. De arbetar mycket med närmiljön, skogen och
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bygget (dollarstore) där de varit två gånger. Legobygge och bygga med kapplastavar
är en populär aktivitet. De arbetar med vardagsmatematik.( räknar trappstegen både
framlänges (upp) och baklänges (ner). Barnen hjälper till att duka tallrikarna på bordet
och räkna så att alla får varsin. De har även startat upp arbetet med de olika
”hemspråken” finska och svenska. De har några ord finska och svenska. Vi väntar på
lättlästa finska böcker i stil med Maxböckerna som (Malin) kan läsa för de barn som
är intresserade.
Myran: Under hösten har vi börjat jobba med ett tema som kommer att vara under en
väldigt lång tid. Det heter ”Snick och Snack- vännerna i kungaskogen” Syftet med
temat är att tydliggöra för barnen vad en godkamrat är och hur man är en. Vi kommer
att arbeta utifrån grupper, samarbetsövningar, lekar, drama, skapande tillsammans,
musik, sång och ramsor och dialogen i vardagen kommer genomsyra verksamheten.
Av allt detta görs en pedagogisk dokumentation där barn och föräldrar görs delaktiga
och får en inblick i verksamheten.
Fjärilen:
Vi har påbörjat att lyssna in barnens intressen och hittat bygg och konstruktion som ett
gemensamt tema i gruppen där både pojkar och flickor möts i sitt skapande/lek. Vi
arbetar med Grön flagg där vi valt att följa bygget av ”Dollarstore ” som en naturlig
del till vårt tema. Vi arbetar även med lyfta värdegrundsfrågor i barngruppen genom
böcker/skapande/kortare program från Ur.se och i dialog med barn och föräldrar.
Arbetet ska löpa som en röd tråd genom verksamheten. Vi har ett hästintresse i
gruppen där barnen fått varit med och skapa en inspirerande innemiljö som inbjuder
till lek och lärande.
Greta lyfter schemafrågan att vi nu efteråt med facit i hand inte är nöjda. På kotten har
de 2,75tjänst, Blåvingen har 2,75tjänst, Smultronet har 2,5tjänst, Myran har 2.5tjänst
och Fjärilen har 3.3tjänst varav 50% är till resurs i gruppen.
Greta har lyft vikariefrågan till nämnden. Hur det fungerar? Och att barnomsorgen
behöver vikarier med högre måluppfyllelse.
Slitsamt för personal och inte bra för barnen/föräldrar med många nya ansikten.
Föräldrar har påpekat det på fjärilen.
6. Aktuellt från föräldrarepresentanter:
Informationsmötet inför inskolning ifrågasätts av föräldrarna och vi tar till oss
kritikern.
7. Föräldramöte förslag på innehåll:
Föräldrar ges tillfälle att tycka till om gemensamt upplägg? Och hur inbjudan ska
utformas?
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

Föräldrar uppskattade tidigare upplägg om dokumentation ”Vad säger bilden?”,
mindre diskussions grupper med gemensamma frågeställningar.
En föräldrakommentar var att det var tröttsamt att se film utan att avdelningens
information var mer av värde.
Alla var överrens om att kvällens diskussionsfrågor ska komma i god tid innan mötet
samt vilket gemensamt tema man som förälder bjuds in till.
Vi lyfter Värdegrunden som ett gemensamt tema över huset samt hur vi arbetar utifrån
grön flagg/vår närmiljö.
Greta informerar att hela Laxå kommun har använt sig av Barnombudsmannens mall
och modell till vårt likabehandlingsarbete.
Där barnen ska tas med och vara delaktiga i arbetet; ex. var händer det? är det i
bygghörnan?, på gården? var händer det som inte får hända?.
Vi välkomnar alla till föräldramöte den 16 oktober kl.18.00-20.00. En inbjudan
skickas ut senast nästa vecka.
Inget gemensamt utan varje avdelning erbjuder samma tema utifrån olika
åldersgrupper.
Vi bjuder på kaffe och fika, Varmt välkomna!
8. Utemiljö vid förskolan:
Vi har träffat Olof Nilsson på kommunfastigheter för att diskutera hur vi kan förändra
vår utemiljö utifrån EU:s normer.
Vi visar bilder på hur vi med enkelt material kan gör vår utegård mer inspirerande och
utforskande för våra barn.
Några ex som tagits upp är en hinderbana, utekök, mack/kiosk, bokstavs ormar,
målade rondeller m.m. Ett vindskydd/grillplats är på gång nere vid planen men
kommunen kanske måste dränera pga. av sankt mark först.
Vi har fått prisuppgift på vad det kostar för att sätta upp en grind mellan gårdarna.
Och får också reda på att nya regler på staketmaskor har kommit.
Tips på en bok som har inspirerande utemiljöer: Mia Mylesand – bygg och
konstruktion
Vi påpekar att sandlådor behöver fyllas på. Att sand ytor med klättring behöver
kantskäras och underhållas. Sopning av gården bör ske för att skapa en trevlig miljö.
Helst innan den 3 okt.
Solskydd över sandlådor ser vi som en kommunfråga som behöver granskas.
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Vi på förskolan kommer bjuda in er föräldrar till en fixarkväll den 10 oktober,
där vi gemensamt kan skapa en inspirerande utemiljö för saltängens barn.
9. Budget
Delårsbokslut BUN 5 ,3 vid årskiftet. Fattas 5 miljoner 2014, rektorer har tagit fram
åtta olika sparförslag. På två förslag skall det skrivas konsekvensanalys av personal
och rektorer.
Skl har gjort en genomlysning av kommunens ekonomi och vi lägger mer pengar på
skola och barnomsorg än andra kommuner i landet. Vi har många små enheter emot
andra kommuner vilket gör att pengarna går åt. Politiker fick kritik utav Skl för att
inte ha fattat erforderliga beslut.
10. Aktuellt: Enkätutvärdering av semesterperioden kommer skickas ut.
En vecka hade vi 50 barn anmälda och det kom 25 barn. Hur ska vi få en mer
trovärdig semesterplanering?
11. Kvalitetsredovisning: Greta har lagt ut varje egen avdelnings redovisning och
skrivit en sammanfattning som alla föräldrar här fick ta del utav.
Måndag v.44 den28/9 har förskolan studiedag och stängt för att få fortbildning i
dokumentation och reflektion.
12. Övrigt: Mat
Ny matsedel se bilaga i hallen på varje avdelning.
Kostchef komma ut och prata med oss. Se. Bilaga
Förskolans grupp och individfotografering sker v.42
I år är det ett nytt företag som kallar sig för ABC gruppen och kommer från
Linköping.
Syskonfotografering sker under en eftermiddag så att ni föräldrar ges chans att styla
era barn vid dessa tillfällen.
Saltängens förskola kommer ta emot praktikanter/VFU studenter från: Centralskolan
Allé skolan - barn och fritidsprogrammet och från Örebro universitet(v.41-43 v.4748).
Frida Person kommer att ha sin praktikplats här vid förskola Saltängen i 3 mån.
Greta Särefors: förskolechef/rektor
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Vid datorn; Caroline Kurtti Justerar: Sofie Inatii
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