Anteckningar från Föräldrarådet den 7 februari 2017
Närvarande: Föräldrar: Mikael Sturesson (Lyckan), Deqa Abdi Nur (Lyckan, Fjärilen), Anna Lindqvist,
Anne Malmström (Rutan, Randan), Jenny Karlsson (Fantasia)
Personal: Annika Hammarstedt (Kullen), Heidie Albinsson, Malin Moberg (Fantasia), Jennie Johansson
(Skansen), Lisbeth Eiman (förskolechef)
Personalen berättade om vad de olika grupperna arbetar med.
Personalen på Fantasia och Skansen deltar i ett nätverk för förskolor som är inspireras av arbetet från
Reggio Emilia. Förskolorna medverkar i ett projekt inom ramen för nätverket. ”Hållbar framtid”.
Skansen arbetar också med motorik. Bifogar en länk http://www.balanseradebarn.se
De olika arbetslagen på förskolan Kullen arbetar med ett gemensamt mål inom området
kommunikation. Temat är ”kompisar”. Det är ett arbete med värdegrunden i fokus, att skapa en miljö
där barnen ”värnar” om varandra.
Fjärilen startade 9 januari med 12 barn i åldrarna 1-2 år.
Den 22 mars och 1 juni har förskolorna studiedagar. De används till kompetensutveckling och till
det systematiska kvalitetsarbetet. 22 mars ska vi bl.a. ägna åt hur vi arbetar med digitala verktyg
i förskolan. Hur vi kan använda surfplattor och projektorer som hjälpmedel när vi arbetar mot
målen.
Material som innehåller farliga kemikalier håller vi på att byta ut. Vår politiska nämnd delade ut
10 000: -/förskola strax före jul, till nytt material. De gamla madrasserna är utbytta, liksom en del
lekmaterial. Ett möte under våren med representant för inköpsavdelningen planeras.
Förskolorna ska inte behöva leta kemikaliefritt. Bra om upphandling sker med företag som har
det utbudet.

-

Måndag 13 februari är det klart vilken åldersgrupp som ska ha sin verksamhet i nyrenoverade Ehuset (Puman, Svanen). Lisbeth informerar personalen på arbetsplatsträff. Beslutet har föregåtts
av en process där alla pedagoger i Rottne medverkat. För-och nackdelar vad gäller två olika
förslag har ”stötts och blötts”.
Ska vi samla alla 5-åringar där?
Ska de äldsta barnen på Fantasia ha sin verksamhet där?
Föräldrarådet anser att det är tillräckligt med en skriftlig information till föräldrar. Skansens och
Fjärilens föräldrar bjuds in till föräldramöte. Möjlighet för föräldrar att ställa frågor ges.
Veckorna 28-32 stänger förskolorna. De barn som behöver omsorg för att föräldrar arbetar eller
studerar har verksamhet på sommarförskola i Rottne. Barn från fritids, Tolg, Åby och Rottne
förskola ingår i sommarverksamheten.
De barn som är placerade inom allmän förskola, är lediga juni-augusti.
Lyckan och Kullen får under våren att få säkrare inhägnad än de låga delarna som finns idag.
Vid pennan: Lisbeth Eiman

