Möte i föräldrarådet 8/11-16
Närvarande: Lina Kraft (Lyckan), Bin Wu (Kotten), Jenny Carlsson (Fantasia), Ted Fekete,
Maria Bågenholm, Sara Roloff (Skansen), Lina Petersson, Malin Moberg, Heidie Albinsson
(personalrepresentanter) och Lisbeth Eiman (förskolechef)
Personalrepresentanterna informerade om verksamheten.
Kullen arbetar med ett gemenskapsmål med fokus på kommunikation. Begreppet
kommunikation inbegriper bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Alla
grupper på Kullen arbetar med samma mål och tema, som är ”kompisar”. De olika grupperna
närmar sig temat på lite olika sätt, utifrån barnens ålder och intressen . En underrubrik är
t.ex. ”du och jag”, en grupp arbetar med ett material som heter ”kungaskogen”. Sagor
används också.
Fantasia arbetar med ”hållbar utveckling”. Barnen ska vara trygga och ha ett respektfullt
förhållningssätt till sin miljö. Barnen stimuleras att utforska sin miljö och olika företeelser. På
Flygande Tonfisken började man titta på månen, vilket landade i skuggor.
Hälsa och välbefinnande är viktigt. De små barnen delas så ofta det går i mindre grupper för
att skapa lugn kring dem och för att motverka stress. Att vistas i naturen är en viktig del.
Skansen arbetar med motorik, för att underlätta barnens lärande. I synnerhet
språkinlärningen. Arbetar också med barns hälsa och välbefinnande i temat ”Hållbar
framtid”. Läs gärna mer -http://www.balanseradebarn.se/
De flesta av Skansens och Fantasias pedagoger ingår i ett nätverk för förskolor i Växjö
Kommun, som arbetar utifrån Reggio Emilia inspiration.
Alla förskolor arbetar med TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling. Det underlättar
språkförståelse och lärande.
Gammalt material som innehåller ämnen som inte är bra, byts nu ut efterhand. Projektet
kallas ”giftfri förskola”. Varje förskola har ansvarspedagoger som träffas för att lära mer
inom området. Vi har just fått veta att vi får extra medel från politiken så nu byter vi ut alla
gamla sovmadrasser.
Höstterminen 2017 får förskolorna nya lokaler. Nuvarande Svanen- och Pumanhuset
renoveras och anpassas till förskoleverksamhet. Två grupper, 40-50 barn totalt, ryms här.
Ingång och entré kommer att ligga mot Fantasia. Förskolan kommer att inhägnas. Den får en
egen utegård, mot Fantasia och mot kyrkan, med lekredskap för förskolebarnen.
Med detta tillskott kommer vi inte att behöva använda Fjärilen i fritidsgårdens lokaler.
Troligen kommer inte heller Skansenpaviljongen att behöva användas. Det beror på
demografi och barnantal.

Det vi på förskolorna nu funderar över, är hur vi ska organisera oss i våra lokaler från läsåret
2017/18. Vi arbetar med två förslag.
1. Femåringarna från Kullen och Fantasia har sin verksamhet i de nya lokalerna.
2. De äldre Fantasiabarnen har verksamhet i de nya lokalerna? De yngre barnen finns
då i det ”vanliga” Fantasiahuset. Skansen flyttar till Fantasia. Kullen berörs inte.
Utöver de här frågorna funderar vi också över personalrotation. D.v.s. att pedagoger följer
med barnen, för att öka barnens trygghet, eftersom det blir flera byten, om vi väljer
femårsverksamheten.
Alla pedagoger i Rottne är engagerade i de olika frågeställningarna. Vi väger för-och
nackdelar mot varandra. Anteckningar från arbetsplatsträffen finns på ert barns avdelning.
Vi presenterade en preliminär tidsplan. Den fungerar som riktmärke för hur vi jobbar.
Troligen händer det saker som gör att vi måste justera den. Ni kan få den av pedagogerna på
ert barns avdelning.
Från föräldrarna fanns frågor kring maten. Tanken är att barnen äter i skolans matsal. Går
det att avdela i matsalen? Finns det plats? Vilken tid kan barnen serveras lunch?
Föräldrarna från Skansen uttryckte starkt önskemål att arbetslaget från Skansen får följa
deras barn. Allra helst ser man att Skansen får finnas kvar. Föräldrarna betonar att de är
mycket nöjda med hur pedagogerna på Skansen bemöter barnen och bedriver
verksamheten.
Lisbeth informerar att barnen från Fjärilen och Skansen placeras före barnen från kön. I den
mån det är möjligt tas hänsyn till föräldrars önskemål.
I februari bjuder Lisbeth in till föräldramöte på Skansen.
Den 19 januari kl. 17:00 bjuds föräldrarådet in till pedagogernas arbetsplatsträff på förskolan
Kullen. Förskolechef och pedagoger från Braås berättar då om sina erfarenheter av liknande
arbete.
Den 7 februari kl. 18:00-19:30 träffas föräldrarådet för uppdatering.
Synpunkter från er föräldrar kan skickas till lisbeth.eiman@vaxjo.se
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