Möte föräldrarådet, Rottne förskolor, tisdag 20/4 2016
Närvarande: Johan Ursjö, Sofia Rappe, Jenny Carlsson - föräldrar Fantasia
Anna Lindqvist, Mikael Sturesson, Veronica Törnblad - föräldrar Kullen
Malin Moberg, Heidie Albinsson - personal Fantasia, Kristina Pålsson -personal Kullen och
Lisbeth Eiman - förskolechef


Information om förskolornas plan för egenkontroll. Den innehåller riktlinjer för
smitta, hygienrutiner på förskolan samt städrutiner för Skansen och Tolg. Företaget
ISS Facility services städar på Kullen och Fantasia.
Ny upphandling gäller från 1 augusti 2016 och gäller tre år. Förenade städ AB har fått
uppdraget.
Det är lätt att smitta ”snurrar runt” i verksamheter där många möts. Det är viktigt att
verkligen följa rekommendationerna om när och hur länge barnen ska vara hemma
vid sjukdom. Handhygien är viktig, både på förskolan och i hemmet.
Vi beslöt att lägga ut planen på hemsidan.



Giftfri förskola:
Alla nya inköp ska nu vara okej när vi handlar varor via vår inköpskanal.
Vi kommer att ha en ansvarig personal från varje förskola som utbildas och som tar
ett helhetsgrepp kring dessa frågor. Naturvårdsverket har en informativ folder som
gäller utrensning av olämpligt lekmaterial.



På gång i verksamheterna: Förskolorna är igång med olika temaarbeten.
Pedagogerna berättade om sina olika projekt. Vi pratade kring likvärdighet. Ramen
för förskolornas arbete är lika. Det garanteras genom ett systematiskt kvalitetsarbete
med vår nationella läroplan som utgångspunkt. Arbetet ser sen lite olika ut för de
olika grupperna beroende på de förutsättningar som finns, barnens och
pedagogernas intresseområden, den yttre miljön mm. Det framkom ett önskemål
från föräldrarna att förskolechef gör en sammanfattning av förskolornas olika mål
och temaarbeten två ggr per år som en information.



Hösten 2016: 46 barn slutar på förskolorna i Rottne för att börja förskoleklass på
skolan. Ca 30 barn i kö till augusti. Det kan bli fler.
Verksamheten på Fjärilen upphör till sommaren. De barnen bereds plats på någon av
de andra förskolorna.



Sommarverksamheten:
Om det finns behov av omsorg under vecka 28-32 MÅSTE vårdnadshavare anmäla
detta till respektive förskola/fritids för att reservera en plats på Kullens förskola.
Blankett som är utlämnad ska fyllas i och lämnas till personalen senast 9 maj.



Samverkan med skolan: Förskolornas och skolornas ledningsgrupper träffas nu i april
och maj för att påbörja samverkan. Framför allt kring samsyn och värdegrund. En
gemensam uppstart planeras till den 12 augusti för all personal.



Nästa möte äger rum i september, och då träffas vi på Förskolan Kullen.
20160420 Lisbeth Eiman

