Protokoll Föräldrarådet Kullen 13/9-2016
Närvarande:
Pedagoger: Kristina Kullen, Simone Skansen, Heidie och Malin Fantasia
Förskolechef: Lisbeth
Föräldrar: Jenny Fantasia, Mikael Lyckan, Anna Kullen, Aina Del Barrio, Randan

På gång i verksamheterna:
Skansen: Det känns jätte bra. Går in i sista inskolningsveckan med sista lilla gänget.
Slår ett slag för sin blogg, som man kan gå in och följa vad som händer på förskolan.
Skansen.vibloggar.nu
Kotten: Även här är det inskolningar, som avslutats. Jobbar med trygghet och
gemensamt projekt med hela Kullen, kommunikation mellan varandra, då bl.a. bilder
och teckenspråk används.
Randan: Håller på med inskolningar. Arbetar också med kompisteamat.
Prickiga Måsen: Nya barnen kommit in bra i gruppen. Har börjat dela oss i två grupper,
Indianer och Kattungar. Ska jobba med ”Sagan om vanten” i det gemensamma temat.
Rutan: Miniprojekt med Petra på skolan, barnen har skrivit sagor som de läste för
skolbarnen.
Lyckan: Inskolningar klara. Arbetet med det gemensamma temat kommunikation har
på börjats.
Fantasia, Regnbågen/Kullerbyttan, Inskolningar som även här har gått bra. Jobbar
med Hållbar framtid som går i två spår hälsa och miljö.
Fantasia: Flygandetonfisken, Har också inskolning som går bra. Är med i projektet
Hållbar framtid som omfattar många spår. Just nu ligger mycket fokus på månen men
även skuggor har det visats intresse för.
Fokusområden läsåret 2016/17








Kvalitetsarbete som vi alltid har med oss men nu är det tema på samverkan
och relationer mellan skolan och förskolorna. Förskolans pedagoger och
skolans personal träffades andra dagen i början på terminen och hade
samarbetsövning. Arbetslagsledarna träffade i våras med utbildaren Krister
Vestlund. Han lägger stor vikt i hur man på bra sätt kommunicerar och
samarbetar.
Det kommer att bli mycket prat runt gruppkonstellationerna inom förskolan och
de nya lokalerna på skolan. Hur processen kommer att genomföras kommer
att diskuteras. Detta kommer att vara färdigt till hösten 2017.
Att få en giftfri förskola. En tillsatt grupp kommer att träffas i mitten av oktober.
Då kommer det att göras en handlingsplan. Men det har redan nu plockats
bort mycket av tekniksaker gamla telefoner, tangentbord mm. på förskolorna.
Fokus på hälsoplan för personalen fortsätter även denna termin.




Det är på gång att personalen kommer att få HLR, 2 ggr om året för att hållas
uppdaterade.
Studiedagar för personalen den 5 okt och 24 nov då förskolan är stängd.

Utflykter i förskolan:
Skolverket säger att skolan inte får ta ut dolda utgifter, då vi på förskolan inte kan
kräva detta. Det får inte överstiga 100kr/år. Ska vi på förskolan se det utifrån barnen,
så är det bra om vi tar med frukt från förskolan då det blir samma förutsättning för alla
barn. Sen ligger det även fördelar i att få ta med sig sin egen ryggsäck, ansvar att
hålla reda på sina grejer, dela med sig, var gör jag av skräpet? Vi tog inga beslut om
att ”vara eller inte vara”.
Kösituationen:
Statsbidrag för färre barn i grupperna. Men kön är påtryckande. Till våren är det ca10
barn i kön. Då kommer fjärilen att öppnas upp igen, förhoppningsvis sista gången,
eftersom vi har tillgång till nya lokaler hösten 2017.
Övriga frågor och synpunkter:
Hur är det med vikarier? Många bra vikarier ute, har man tur så får man samma. Men
många bra vikarier har även börjat studera till pedagog som vi även ser som en
fördel.
Är det problem på förskolornas gårdar? Skansen, upplever att det är mycket
nerskräpning efter helgerna, burkar cigarettfimpar mm. Fantasia, där har möbler som
står ute bla. flyttats, använts att klättra på. Kullens, alla dörrar är numera låsta dagtid
för att obehöriga inte ska komma in. Så det kom upp att man kan skriva en önskan ut
i föräldrabreven om föräldrar, ändå är ute och går titta lite extra på förskolornas
gårdar kvällstid och helger.
Finns det samarbete med Solrosen? Ja det finns det. Deras stora barn var med vid
några tillfällen när fem/sex åringarna träffades på utflykter i höstas/våras. Vid tillfällen
då det har behövts översättnings hjälp.
Att informera i föräldrabrev om föräldrarådet, att alla är välkomna med frågor och
funderingar.

Nästa möte i föräldrarådet är onsdagen den 9/11 kl. 18.00-19.30

