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Presentation;  
Föräldrarepresentanter; 
Moa-mamma till Freja på Trollsländan. 
Kajsa - Mamma till Klara på Fjärilen. 
Personalrepresentant; Pernilla från trollsländan. 
Vikarierande biträdande rektor; Lina Walin 

 
• Lina presenterade organisationen på förvaltningen: 

 
-Vi arbetar på uppdrag av Barn och utbildningsnämnden  
-Skolchef 
-Rektor  
-Biträdande rektor 
-Förskollärare, barnskötare, elevassistenter 
 
-Rekrytering pågår för  biträdande rektor- ledningen blir i höst Rektor och två 
biträdande rektorer för förskolan. 
-Rektor Mölltorp rekryteras nu i vår. 
-Specialpedagog, Gunilla, går i pension till sommaren. 
Det finns ett önskemål/behov av utökad specialpedagog på förvaltningen till 
höstterminen. 
 

• Kort info om barnstatistik till hösten: 
 
-Det är just nu ett stort tryck på Mölltorp, många barn vill in på Kvarnbäcken. 
Kvarnbäcken kommer inte kunna ta emot alla barn som vill dit under året. 
Förmodligen kommer (i alla fall under vårterminen) barn i Mölltorp att erbjudas 
platser i Karlsborg. Detta  om inget annat händer innan dess. 
 
-Det är ej fulla grupper på Kompassen, Myran, Vätterskolan i höst. Ekorren har en så 
gott som full grupp. 
 
-Personal tillsätts utifrån barnantal och tilldelad skolpeng. 
 
-Rekrytering pågår nu i vår av ny personal. Rektor Helena D intervjuar 3 förskollärare 
nu.  
 

• ”Breddad rekrytering” är ett Projekt via AME 
Projektet syftar till att erbjuda personer som är inskrivna på AME möjligheten att få 
arbete med enklare (men viktiga och avlastande) sysslor inom förskolan. 
 



-Projektet är en arbetsmiljöåtgärd då avlastning av detta slag innebär att personalen får 
mer tid för ord pedagogiskt arbete. 
-Projektet gynnar barnen då det kan skapa förutsättningar för högre kvalitet och 
måluppfyllelse. 
Planen är att en person skall komma till Kvarnbäcken för praktik nu i vår men det är 
inte helt klart än. 

 
• Vklass  

Förskolan förväntar sig att alla läser och tar del av uppgifter och information. Det är 
viktigt att föräldrar säger till personalen om det strular eller om de vill ha hjälp och 
handledning i Vklass. Vklass är förskolans informationskanal och här läggs också 
bilder och annan dokumentation ut. 
Det är olika hur ofta och mycket föräldrar är på Vklass, det är också olika hur mycket 
avdelningarna publicerar. Vi har på APT diskuterat vad som kan vara en lagom mängd 
publikationer / vecka och också haft samtal kring huruvida foton skall/ bör läggas ut 
på Vklass. Det är ju primärt den pedagogiska processen som skall visas upp men 
föräldrar och barn uppskattar ju även foton.  

 
• Ny förskola? 

En nybyggd förskola diskuteras politiskt just nu. Olika alternativ är uppe. 
Förvaltningen och kommunen arbetar på att hitta en framkomlig lösning samt för att ta 
fram ett bra och hållbart alternativ. 
 

• Ökad samverkan på Kvarnbäcken bland annat genom hussamordnare. 
Lina och Pernilla gav information om samarbete på Kvarnbäcken samt info om nya 
vikarier på väg in. Fredrik Andersson börjar v 18 och kommer att vikariera på Humlan 
för Sofi som går vidare till nytt arbete. 
Kvarnbäcken har i ca en månad haft två hussamordnare och dessa två personer har 
samordnat schema och bemanningsplanering i samråd med Lina. Problemet har varit 
att det finns för få vikarier att tillgå men både Lina och Helena D har haft intervjuer 
senaste månaden så vikarielistan fylls sakta på. 
 

• Personalen (Pernilla) berättar: 
Avdelningarna arbetar med läslyftet och fokus matematik som prioriterade områden. 
Just nu pågår en hel del odling och plantering. 
Förskolan kommer inom kort och inför hösten få Fun Boards, detta är en större slags 
Ipad som barnen kan arbeta med flera i taget. Jenny och Sabina är Kvarnbäckens IKT-
inspiratörer och de kommer gå en utbildning i vår och stötta övrig personal i detta 
arbete. 

 
• Frågor från vårdnadshavarna 

Kedjan på grinden? 



Av säkerhetsskäl så har Kvarnbäcken nu kedja på grinden , detta då de större barnen 
kan öppna grinden och det finns en risk att de gör det och mindre barn går ut. Viktigt 
att alla sätter dig kedjan när man går in och ut. 
 
Bemanning och barngrupper? Planering inför hösten? 
Under maj månad planeras personalsammansättning, barngrupper och assistenter i 
verksamheten. Just nu händer mycket (personal går på ledigt p.g.a. graviditet, personal 
går i pension, personal slutar för annan tjänst så just nu är det ett ”pussel” att lägga 
men så snart vi gjort det så går vi ut med information. 
 
Det kommer att bli bra och ett ökat samarbete inom huset gagnar alla avdelningar då 
personals kompetens kommer till bredare nytta om man arbetar på olika avdelningar. 
 
Kajsa lyfte att man hellre ser att personal går emellan avdelningarna än att barn gör 
det. 
Planen är att barnen är i sina grupper, möjligen i tvärsamarbetsgrupper med andra 
jämnåriga från andra avdelningar, och att personal går emellan. Barn med assistent 
och i behov av särskilt stöd planeras det extra varsamt kring. Men både för barn och 
föräldrar är det en trygghet att bekanta sig med personalen som arbetar på 
Kvarnbäcken, det är också en stor fördel vid överinskolning till ny avdelning. 
 
 
 
 

• Tack för idag – Minnesanteckningar läggs ut i Vklass och på Karlsborgs 
kommuns hemsida. 


