Laxå 05 månad 2014

Brukarråds minnesanteckningar.

12maj

Närvarande: Jesper Käck, Sofie Inattii, Thomas Learneus, Amanda Widmark, Emma
Mejstedt, Tone Bichis Jardler, Martin Åstrand
Förskolerepresentanter: Satu Wilsson, Caroline Kurtti
Sekreterare: Caroline Kurtti Justerare: Martin
Rektor: Greta Särefors öppnar mötet.
Dagordning:
Vi går igenom föregående protokoll:
Utan anmärkning.
2. Lägger till punkter till dagordningen:
Uppdrag nämnd
Politiker besök
3. Information från respektive avdelning:
Blåvingen: har fått ett nytt barn att skola in. Greta har därför satt in förstärkning på
50% som i dagsläget Frida Persson går på. I de nya råden från Skolverket lyfter de
fram att man alltid ska göra en Barnkonsekvensanalys vid nya placeringar på en
avdelning. Där man b.la. tittar på lokalernas storlek/miljöns utformning, barngruppens
sammansättning, socialt, etniskt, kön och ålder, personalens kompetens osv. Personal och
rektorer ska nu ta fram en manual som är gemensam för hela kommunen.

Kotten/Blåvingen: Fokus på läsprojektet ”Berätta, Leka och läsa.” Vi valde boken
”Gummi Lisa hittar hem.” Alla barn får med sig ett exemplar hem i samverkan mellan
förskola/hem/bibliotek. På förskolan har vi läst, återberättat och tittat på bilderna i
boken. Barnen får sedan chansen att ta med Gummi lisa hem, där hon är med om en
massa olika äventyr tillsammans med barnen. När hon kommer tillbaka återberättar
barnet med hjälp av oss pedagoger inför gruppen.(se dokumentation i hallen!) Vi har
målat (färger) och skapat inom temat bl.a. ankor, hav, båt, bläckfiskar, säckar m.m.
Experimenterat med vattnets fasta form, is som blev en spännande upplevelse.
Under våra utedagar har vi letat ankor, matat ankor, lekt med ankor och stoppat ner
dem i säckar, åkt båt i soffan m.m. Har även mycket sång, rörelser och ramsor varje
dag.
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Varje avdelning anpassar temat till den egna gruppen och väver in hela läroplanen i
samma tema. Samarbetet med Blåvingen sker i form som en utedag på tisdagar.
Onsdagar är vi tillsammans i våra nya grupper till hösten på Smultronet.
Avdelningarna får 15.000kr tillsammans för projektet som ska användas till någon gemensam
aktivitet för barnen som ett avslut på projektet.
Smultronet
Arbetet fortsätter även här med projektet (se aktuellt på hemsidan). Vi får brev varje vecka
av ankorna med olika uppdrag och aktiviteter. Vi har nu ett ”ankhus” utanför Smultronet där
barnen sått gräs och snart ska ankorna flytta in där. Vi arbetar nu med att nyfiket ta reda på
fakta om ankor och hur de lever osv.
Myran

I vårt arbete med Grön Flagg arbetar vi mer med vår närmiljö. Efter att ha utforskat
Laxå centrum, så blev det skogens och bondgårdens djur vi kommer att fördjupa oss i.
Under våra skogsutflykter är intresset för olika djur stort. Vi ställer då frågor till
barnen; - ”Vilka djur finns i skogen?, hur lever/bor de?, vad äter de? ”osv.
Vi använder oss av naturens material, vi lyssnar på olika ljud, barnen får uppdrag (att
leta reda på t.ex. 2 st. kottar, 1 sten, 3 st. pinnar osv.), vi sjunger sånger om djuren,
leker lekar m.m.
På förskolan pratar vi om bondgårdens djur. Letar fakta om djuren genom filmer från
UR, snickrar ihop ladugårdar, stall, sjunger sånger, läser böcker om djur m.m. I maj
har vi planerat ett besök för alla barn, föräldrar och personal på en bondgård i Östra
Sågen, som samtidigt blir en terminsavslutning.
Samtidigt som vi arbetar med tema djur så gör vi annat också såsom experiment,
skapande, gymnastik, komposterar, källsorterar, sätter fröer m.m.
Under våra teman arbetar vi med läroplanens mål som normer och värden, barns
inflytande, miljö, hälsa, uppföljning och utveckling.
Fjärilen
Vi fortsätter med vårt tema ”spökägget” som har följt oss genom hela terminen som en röd
tråd. Det har väckt en stor nyfikenhet på skriftspråket. Vita Millan har fått följa med alla barn
hem & lyssnat på deras olika favoritböcker. Genom detta stärker vi barnens självkänsla när
de sedan får återberätta för de övriga vad hon varit med om. Vi har fått brev i form av olika
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uppdrag från Vita Millan senaste var hon nyfiken på vilka insekter som levde i vår bäck och i
vår skog. Vi har håvat och letat insekter sedan har vi skapat insekter i trolldeg och målat av
dem. Barnen vill gärna veta vad djuren heter och skriva ned deras namn på målningarna (se
dokumentation i hallen). Ett stort utforskande om naturkunskap pågår. Den 28 maj knyter
vi ihop vår brevväxling med Vita Millan och går och gör ett studiebesök på postkontoret här i
Laxå. Detta gör vi för att ta reda på barnens funderingar, hur det fungerar när man skickar
brev från andra länder eller från andra städer osv.
Vi fortsätter också vårt samarbete med Myrans avdelning eftersom att vi till hösten blir en
gemensam grupp.
4. Förskolans dag planering
Vi utgår från ett stort och gemensamt firande på hela förskolan Saltängen. I år har vi valt att
ha temat Labyrint utifrån Svt tv-serie. Under dagen erbjuder vi flera olika stationer som tar
upp matematik, logiskt tänkande, naturvetenskap, samarbete och turtagning. Alla är
välkomna att komma och ta en kaffe eller te under dagen.
5. Grön flagg

Caroline informerar om Grön Flagg rådet som ägde rum den 5 maj. Saltängens
föräldrarepresentanter är Ida Fransson, Ylva Gustafsson, Jennie Karlsson, Linda
Larsson och pedagogerna som håller i träffarna är Mona Lembke och Malin
Leppimaa. Tillsammans med er föräldrar bestämmer vi oss för tre teman som kommer
pågå under 1,5år from ht-14. Temana är:
•
•

•

Kretslopp
Plantera, odla, se hur det växer, miniväxthus
Livsstil & Hälsa
Genus, människokroppen, självkänsla, de fem sinnena, trygghet, motion &
rörelse, avslappning
Konsumtion
Matsvinn, rättvisefrågor, media, återvinna gamla teknikprylar (kolla hur de
funkar – göra konstverk av delarna), ekologiska fotavtryck

Förskolan får positiv respons av föräldrarna kring vårt arbete.
6. Sommaren 2014
Under v.29-31 är det bara Saltängens förskola som har öppet. V.28 kommer även Finnerödja
ha öppet pga. barnantal. V.32 öppnar vi upp med höstens nya barngrupper på varje
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avdelning. Mer info. Kommer i gemensamt utskick till de som har barnomsorgsbehov dessa
veckor.
Rektorerna har arbetat för att det ska finnas personal med från varje förskola under
stängningsveckorna 29-31.
Saltängen kommer att ha två avdelningar öppna Kotten och Fjärilens. Vi får hjälp med
matlagningen från storköket och vi kommer äta på förskolan.
7. Personalplanering
Höstens personalplanering är nu klar och kommer skickas ut gemensamt till alla föräldrar.
Det som fungerar mindre bra är att vi inte får in vikarier för sjuk personal. Vi strävar efter att
ha en hög måluppfyllelse. Flera av de som arbetar har ej rätt kompetens. Ett av våra förslag
är att höja grundbemanningen med vikarier som blir tillsvidareanställda. Vilket vi ser en
positiv vinning med bl.a. att barn, föräldrar och pedagoger möter samma vikarie och som blir
ett med verksamheten.
8. Överinskolning till förskoleklass
Överinskolningsarbetet sker utifrån en framarbetad handlingsplan på både Kanal och
Saltängens förskola.
9. Diskussionsforum mellan föräldrar:
Till varje brukarråd diskuteras olika frågeställningar där alla förskolans föräldrar gärna får
delta. Till detta forum var diskussionsfrågorna:
Hur kan föräldrar och pedagoger samarbeta när det gäller barnets fostran?
Hur kan vi föräldrar och personal samarbeta för att kunna stimulera barnens samspel och
hjälpa dem att bearbeta konflikter?
Hur ska vi kunna få till en bra kommunikation mellan föräldrar-föräldrar, föräldrar-pedagoger
omkring barnets fostran. Hur kan vi arbeta för att uppnå en närmare föräldrakontakt i
barngrupper.
Vad är det som gör att intresset svalnar kring dessa olika mötesforum?
Fokus ligger nu på att bygga goda föräldrarelationer och då krävs det att alla tar sitt ansvar
och bidrar med sina åsikter, funderingar tips och förslag.
Föräldrastöd
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Föräldrarna i brukarrådet ger föräldracirkeln positiv respons för att tidig skapa en dialog
vilket underlättar för en god kommunikation i framtiden. Vi samtalar kring cirkeln som redan
startat upp.
Familjeverkstad fortsätter med två träffar till i hösten, datum kommer.
10. Politikerbesök
Under våren kommer politikerna prioritera att gå ut i nya organisationen, årskurs 4, 5 och 6
under en hel förmiddag. Inga besök till förskolan, utan fokus ligger nu på skolan.
Greta berättar om skolorganisationen på Saltängen, mer personal rekryteras på fritids.
Antalet inskrivna på fritids ligger runt 65barn till hösten.
11. Ekonomi
Förskolan Saltängen ligger lite i underskott gentemot andra förskolor.
Sista mötet för denna termin
Och ni föräldrar som följer ert barn upp till förskoleklass är varmt välkomna att delta i
skolenhetskonferenser i fortsättningen.
Senast den 31augusti ska nya brukarrådsrepresentanter väljas på varje ny avdelning.

Trevlig Sommar

Rektor
Greta Särefors

Sekreterare
Caroline Kurtti

Justerare
Martin Åstrand

________________________________________________________________________
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