Brukarråd

130417

Frånvarande: Camilla Jinnerstrand och Jesper käck
Sekreterare: Caroline Kurtti
Justerare: Anna Hartman
Mötets öppnande:
Greta hälsar välkommen och inleder forumet.
Föregående protokoll
Vi går igenom föregående protokoll, där semesterperioder, schematider och hösten tas
upp på nytt.
Hur gör vi för att alla ska kunna ta del av protokollet? Maila alla föräldrar i
brukarrådet och Ann-Britt Lindahl som sätter ut protokollet på hemsidan, där övriga
föräldrar kan ta del av det.
Förskoleklassfrågor: Vi har 19st -07 på Saltängen 6st -07 från Linnean. Ett förslag är
att dessa barn ska bilda en grupp på 25barn. Vilket kommer att innebära att de går
tillsammans i samma grupp under 4 år.
Uppföljning från föräldramötet
Är ni nöjda med föräldramöte/fyller det funktion? Hur vill ni att föräldramöten ska
vara upplagda?
Önskemål är att vi har ett gemensamt tema under hösten och under våren kan vi
erbjuda olika tider/datum för att föräldrar med syskon ska kunna delta på fler
avdelningar.
Tema förslag från föräldrar: värdegrund, barnsjukdomar, låna hem filmer som kan
leda till diskussionsforum.
Varje avdelning bör göra ett utskick om vilket tema vi valt att samtala om och vad
som ska tas upp under kvällen för att föräldrar ska kunna vara förberedda.
Vill ha in namnförslag till nya brukarrådsrepresentanter till hösten från varje
avdelning.
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Viktigt att lyfta detta forum inför nyinskolade familjer.
Information från resp. avdelning:
Kotten/blåvingen; Arbetar mycket med naturvetenskap utforskar skogens alla
möjligheter. Spelar spel som memory i skogen. Utforskar nyfiket tillsammans med
barnen omkring olika djur bl.a. Haren, ekorren, igelkotten.
Smultronet; Arbetar med naturvetenskap, vi besöker skogen, knyter an sång och
ramsor. Lyssnar på det som barnen visar intresse för som bl.a. tussilago och myror. Vi
har med oss ett eget skogsmemory som leder in oss på samtal om olika djur samt
samspel sinsemellan oss i gruppen. Vi har planterat och sått fröer samt experimenterat
kring odling.
Plupp var med oss en vecka i vår verksamhet innan han begav sig till Myran.
Myran; Vi har under v.16 haft besök av sagofiguren Plupp som kom till oss via flyg
från en förskola Bodafors i småland. Han hade ett uppdrag med sig till barnen på
Myran att hjälpa honom att bygga en båt som han kunde ta sig vidare med i Sverige.
Under denna vecka samtalade vi om olika färdmedel och barnens erfarenheter kring
båtar. Samt att vi erbjöd alla att bygga och skapa en båt i återvinningsmaterial och vi
erbjöd dem en båtbana i gymnastiken, vi arbetade med bokstäverna i båt som många
visar stort intresse kring nu, läste två olika Pluppböcker och avslutade med att sjösätta
båtarna i en jättestor vattenpöl vilket fungerade utmärkt.
Vi arbetar mer med att barnen ska ha inflytande över sin vardag genom att få vara
med och planera exempelvis gymnastiken, inne/uteverksamhet är oftast något de kan
välja emellan men har som regel att man är ute minst en gång per dag. Vi lyssnar in
barnens lekar och idéer och planerar verksamheten därefter veckovis.
Samarbete med fjärilen-08 fortsätter och nu har vi lekt ”fångarna på fortet” där vi
erbjudit olika uppdrag som berört bl.a. teknik, fysik, naturvetenskap och matematik.
Fjärilen: Arbetar med att barnen ska ha inflytande i deras vardag och har erbjudit
dem att vara med och planera och hålla i samlingen med stöd av pedagog.
Fortsätter sitt arbete kring Stegvis – empatiarbete i gruppen. 5 åringarna har börjat
bygga upp en kompissol i vardagen vilket är en komplettering till det material vi
arbetet med.
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Alla utvecklingssamtal klara och Annika har börjat skicka veckobrev till föräldrar via
mail. Barn födda - 08 har gympa tisdagar och onsdagar samarbetar vi med Myran se
ovan. Avslutningssamtalen kommer att ske i Maj för barn födda -07.
Skolinspektionen vill att vi arbetar mer med att föra in mångkulturellt lärande och
arbeta mer med modersmål i verksamheten. Vi på Saltängen har påbörjat ett arbete
med bl.a. musik, flaggor, språk och sagoböcker.
Budget
Budget 2013 är inte tagen.
2013 visar på ett underskott på 3.7 miljoner och om vi inte gör något ser 2014
underskott ser ut att bli 12 miljoner.
Politikerbeslut i maj hoppas på att budget är tagen.
Semesterperioder
Sommaren 2013 är Saltängens förskola öppen v. 28-31. Linnean, Kanalskolan och
Hasselfors kommer vara ihopslaget. Tiveden är öppen.
Höstterminen 2013:
Hela Myrans grupp ihop med Fjärilens -08 blir 26 barn sammanlagt.
Kotten + Blåvingen går till Smultronet 15 barn, Smultronet till Myran 15 barn.
12 lediga platser kvar på Saltängens förskola.
Vecka 32 ska barn skrivas in på sin nya avdelning men p.g.a semester kan viss
justering ske då vi fortfarande har viss sammanslagning mellan avdelningarna.
Två stängningsdagar för förskolan/termin fredagen den 16 augusti och 28 oktober
är stängt samtidigt som skolan och fritidshemmen.
Skolinspektionen rapport:
Rapporten ligger på hemsidan - alla förskolor i kommunen har ett samlat dokument.
Punkter som skolinspektionen ansåg att kommunen behöver granska i sina
verksamheter:
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- Huvudmannen, öka måluppfyllelse samt ökat likvärdigheter mellan alla förskolor,
hitta samarbetsformer för att stödja barn i ett långsiktigt perspektiv.
- Alla barn har rätt till stöd och modersmål.
- Likabehandlingsplanen ska revideras.
- Verksamheten ska dokumenteras och planeras.
- Rutiner för trygghet och säkerhet.
- Pedagogiskt ledarskap.
7 juni lämnar vi in en plan, hur vi ska åtgärda alla punkter.
Övrigt:
•

Förskolans dag 16 maj – Vattenfest för barnen på Saltängen samt
gemensamt föräldrafika.

•

Personalen på samtliga förskolor kommer att utbilda sig i HRL, Ergonomi och
Brand.

•

Brandövning sker inom kort på Saltängens förskola.

•

Vi går och besöker Kyrkråttan – Blåvingen och Kotten går med de största
barnen och Smultron, Myran och Fjärilen går v.19 och v.20.

•

Verksamhets besök av politiker sker v.20.

Frågor från föräldrar:
•

Varför har förskolan bara 1 alternativ maträtt? Varför erbjuds det inte ex.
bacon till potatisbullar? Synpunkter hänvisas till centralköket. Ett mål är att vi
ska erbjuda 25% ekologisk mat. Många föräldrar som lämnar tidigt tycker att
det är sent att äta frukost kl.8.00. Hur gör förskolan med barn som kommer
5.30? Man erbjuder något ex. frukt.

•

Hur går man tillväga om det är lång kö till förskolan? Man går på födelsedata.
Men kommunen har skyldighet att erbjuda plats inom 4 månader.

•

Permanent uppehållstillstånd har också rätt att söka förskoleplats.

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

•

Nuläget är det 6,5 barn/heltid.

•

Allmän förskola har sin plats kvar och har rätt till 15 timmar per vecka. På
regeringsnivå diskuteras nu allmän förskola från 2 år och 30 timmar per vecka.

Vid datorn; Caroline Kurtti

Justerare: Anna Hartman

Rektor: Greta Särefors
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