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Brukarrådsprotokoll - Saltängens förskola 2013-11-14
Närvarande: Tone Bichis Jardler, Cari Brohmeé, Amanda Widmark,
Hanna Häggman, Emma Mejstedt, Thomas Lerneús
Förskolerepresentanter: Satu Wilsson
Rektor: Greta Särefors
1. Greta öppnar mötet.
2. Satu blir vald till sekreterare och Tone till justerare av protokollet.
3. Vi går igenom föregående protokoll: Utan anmärkning.
4. Information från respektive avdelning:
Kotten: Håller på att skola in två nya barn. Ett utav barnen är från Syrien och förstår
nästan ingen svenska. De har fortsatt att prata, sjunga, ramsa och skapat om djur i
skogen.
V. 46 Hälsovecka – med olika aktiviteter. V.47 erbjuds barnen en sagovandring
”Sagan om vanten”
De kommer att den närmaste tiden börja öva Luciasånger inför Luciafirandet.
Blåvingen: De har fortsatt att arbeta med deras hösttema, varit ute i skogen, målat
olika saker. Barnen tycker väldigt mycket om att måla så det intresset har de tagit väl
vara på. Fr.o.m. vecka 47 börjar de att prata om julen, sjunga sånger, julpyssla och ha
lite vinter- och jultema.
Hälsovecka 46 med diverse olika aktiviteter. V. 47 erbjuds barnen en sagovandring.
”Sagan om vanten.”
Smultronet: De har fokus på Grön Flagg arbete.
V.46- Hälsovecka med miniMarathon, Spa- fotbad och kompismassage, Sinnena –
smak, syn, hörsel och känsel.
Myran: De fortsätter med temat ”snick och snack” Syftet är att synliggöra hur är just
jag som kamrat? Det är extra roligt då barnen reflekterar över att det som händer i
boken också händer i verkligheten.
Grön flagg: Använder de sig av Ur.se program om Barr och Pinne de har pratat om
miljöproblem och sett korta filmer som tar upp samma tema ex. kompost, glas,
tidningar, toalettvett, en sopas väg, grovsopor.
Fortsatt utvecklingsarbete med att följa bygget av Dollarstore.
Se hur maskarna bryter ned löv (inne)
Rörelse: Skogsutflykt onsdagar delar de in sig i tre grupper barnen får olika uppdrag.
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Gymnastik 2grupper/v.v.
Skapande: Pyssel till halloween, lampor och påbörjat att skapa en egen
adventskalender som kommer att innehålla matematikuppdrag.
Normer och värden, utvecklings och lärande, barns inflytande och förskola och hem är
fyra prioriterade mål som ska ingå i årets kvalitetsredovisning Laxå kommun, har valt
att lyfta fram från läroplanen.
Fjärilen: De fortsätter att arbeta med viktiga värden genom lek och utforskande på
Fjärilen. Barnen har erbjudits att dramatisera olika känslor glad, ledsen, arg och rädd
under ett möte med grålera/drama. De har läst böcker och sett korta avsnitt frånUR.se
en serie om vänskap (Kloka Ugglan). De har samtalat omkring olikheter i bl.a.
utseende och kompetenser.
Under V.46 erbjuds en hälsovecka på hela förskolan. Tisdag; maraton, hinderbana,
lekar, provsmak av olika frukter. Onsdag erbjuds spa som t.ex. fotbad, ansiktsmask,
massage sagor, tillverkande av badbomber och diverse drycker m.m. Torsdag blir en
dag i sinnenas tecken där vi berör lukt, känsel, hörsel, syn, smak m.m.
V. 47 erbjuds barnen en sagovandring. ”Sagan om vanten.”
Greta föreslår att vi ska ta kontakt med Nerikes Allehanda så att de kan göra ett
reportage om sagovandringen.
Hela Förskolan:
Vi vill tacka för all hjälp vi fick under vår fixarkväll och för allt material som kommit
in efteråt som t.ex. en stor förvaringslåda, virke till att snickra med, spik, verktyg,
apparater och kökstillbehör att leka med och mycket annat. ETT STORT TACK
TILL ALLA NI som har gjort barnens miljö mer inspirerande och inbjudande till lek.
Lucia kommer vi att bjuda in till utomhus den 12 december kl.7.30. Där
smultron/myran och fjärilen kommer att bjuda på sång och glädje. Sedan fikar vi på
respektive avdelning. Var och en tar med sig egen fikakorg. Varmt välkomna!
Kotten/Blåvingen firar Lucia kl.8.00 med sång inomhus och med egen fikakorg på
respektive avdelning. Varmt välkomna!
5. Uppföljning av föräldramötet:
Greta frågar representanterna om föräldramötet ska läggas upp under flera
veckokvällar och veckodagar? Då finns det möjlighet för dem som har fler barn på
förskolan att gå på alla barnens avdelningar. Representanterna tycker att det är svårt
att svara för de övriga föräldrarna på förskolan. Men tar ändå ett beslut att nästa
föräldramöte läggs upp under flera veckokvällar och veckodagar. Representanterna
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tyckte att förra föräldramötet var bra upplagt med frågor som de fick innan
föräldramötet.
6. Personal på förskolan vt-14:
Greta delar ut papper och informerar om hur tjänsterna blir till vt-14. Det blir i stort
sett oförändrat på avdelningarna. En personal kommer tillbaka från mammaledighet
och kommer att ha sin tjänst på Blåvingen. De kommer att ske en eventuell förändring
på Smultronet. En personal som är sjukskriven kommer att sluta och ersättas med en
annan pedagog.
7. Kommande jul-nyår, öppethållande utifrån önskat behov:
Greta informerar att det är viktigt vi får in julledighetslapparna i god tid om barnen
kommer att vara på förskolan eller lediga. Under julledigheten kommer det att vara
öppet på Saltängens förskola. Det är också stängt den 7 januari-14 då personalen har
studiedag.
8. Uppföljning av närvaromätning vecka 41 och 42:
Greta delar ut papper om närvaromätningen på förskolan. Hon informerar att det är så
här det ser ut när de når nämnden. Hon förklarar hur man räknar ut ett snittvärde per
barn och när det är mest ansträngt under dagarna på förskolan. På varje pedagog
räknas 6,5 barn.
9. Politikerbesök i verksamheten v.47:
Greta informerar att Eva Skagerlund på Fjärilen tar emot två politikerbesök på
förskolan.
Tisdagen den 19/11 kl.8.00-12.00 kommer Ylva von Scheele
Onsdagen den 20/11 kl.8.00-12.00 kommer Kjell Schlyter
Vi kom fram till att vi kommer att styra upp schemat för politikerna. De kommer att
först vara med de äldre barnen och avslutar sitt besök på småbarnsavdelningarna. Där
kommer de även att äta lunch på den avdelningen de är på.
10. Övriga aktuella frågor:
En utav representanterna undrade om det finns möjlighet att fira Lucia på kvällen?
Gretas tankar kring Luciafirande på kvällen var att barnen kan vara trötta efter en dag
på förskolan.
Fotografering – Greta ber om ursäkt att fotograferingen inte fungerade fullt ut t.ex. att
bilderna var dyra, bilder har kommit bort, mycket om fotograferingar, olika många
bilder, syskonfotografering var ej bra med drop-in 15.00-18.00 lång väntan och
fotograferna var inte bra.
Det som var positivt med fotograferingen var t.ex. att fotograferna har kommit tillbaka
för om fotografering och barnen blev fotograferade i olika positioner.
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Greta informerar att avtalet inte kommer att förlängas utan ett antal andra fotografer
kommer på besök innan ett nytt väljs.
Det som också blir nytt nästa år är att det blir endast ett gruppfoto.
Fotografering vid Lucia. Det är ok att fotografera, men vi informerar föräldrarna om
att inte lägga ut bilderna i offentlig media t.ex. facebook.
Greta informerar att det kommer att bli en satsning på småbarnsavdelningarna till
våren, ”Berätta, leka och läsa”. De kommer att gå en fortbildning och samarbeta med
biblioteket med tips och förslag till bra böcker, då det är bra att läsa tidigt för barnen
och som gynnar deras språkutveckling.
Ett förslag var också att ändra forum för brukarrådet och ändringen blir då att
tillsammans få till en dialog av diskussionsfrågor med ett mål utifrån läroplanen på
förskolan. Vi beslutade att till nästa brukarrådsmöte ska vi diskutera delaktighet och
inflytande som mål på förskolan. Vi utsåg Hanna.H och Cari.B att skriva ner två
frågor till nästa möte.
Ett förslag från Greta var att brukarrådet är öppet för alla föräldrar och att de är
välkomna att delta i mötet.
Ett förslag var också att brukarrådsrepresentanterna bjuder in föräldrar på respektive
avdelning på en träff innan brukarrådsmötet.
Greta informerar att brukarrådsträffarna på Saltängen och Hasselfors är välbesökta
jämfört med övriga förskolor och skolor i kommunen.
Greta informerar om hur det kommer att se ut inför nästa höst på saltängens förskola:
Barn födda 09 - 22 barn, 10 - 15 barn, 11- 16 barn, 12- 8 barn på Kotten och 5 barn
Blåvingen. Det kommer att finnas 16 lediga platser vid förskolan. Centralt är det 18
barn som inte är placerade ännu.
Vi har klarat att placera de barn som står i kö, men nu är det fullt på Saltängens och
Linneans förskola.
I nuläget vet man inte heller hur många det är som är i behov av barnomsorg och de
ska få en placering inom fyra månader. Det kan bli problem i vår, vad gör vi om det
uppstår kö? Kan det vara så att vi inte har plats för 12-15 barn och då saknar en
avdelning för dem.
Brukarråd under våren - måndag den 24 feb februari och torsdag den 24 april.
Tid: 18.00-20.00.
Mötet avslutas.
Satu Wilsson

Tone Bichis

Greta Särefors
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