Minnesanteckningar från föräldraråd på Myran 2018-11-20
Deltagare: Helena Dahlqvist ( Förskolechef ), Maj-Britt Silberbach ( förskollärare Myran ), Evelina Mc
Mahon ( representant Stubben ), Maria Sjöberg ( representant Flugan ), Paraskevi Karapostoli (
representant Stacken )
Sekreterare: Helena Dahlqvist

-Helena hälsar välkommen till mötet.
-Helena informerar vad ett föräldraråd är och vad syftet med mötet är.
-Maj-Britt informerar om hur man arbetar just nu på förskolan och vad som är aktuellt.
Jobbar efter året/årstiderna. Tar vara på naturmaterial, mycket skapande verksamhet i olika tekniker.
Arbetar mycket med sitt prioriterade mål, livsstil och hälsa, återvinning, praxis för att utveckla barns
språkutveckling. Digitalisering, barnen dokumenterar en hel del själva genom att fota och filma med
telefon och Ipad. Har genomfört en gemensam hälsovecka på Myran som var mycket uppskattad. Barnens
intresse, lust och spontanitet styr planeringen av verksamheten till stor del.
-Allmänt läge i barnomsorgen:
Kvarnbäcken 70 barn
Kompassen 70 barn
Myran 53 barn
Vätterskolan 52 barn
Stort tryck på förskoleplatser. Idag är det fullt på samtliga ordinarie förskolor utifrån det barnantalet som
det är politiskt beslut på. ( 17,5 barn/avdelning )
Vår nyöppnade avdelning på Myran, Ekorren har 6 barn inskolade idag, ytterligare 4 barn skolas in innan
jul. Det finns gott om plats för att ta emot alla barn som står i kö. Personalen utökas successivt efter hand.
Än så länge har vi beslut på att ha Ekorren till 31/8 2019 men vi hoppas det blir längre. Fina, trivsamma
lokaler med mycket utrymme och många rum.
-Fotografering:
Vi har beslutat att inte fortsätta med den årliga fotograferingen, av gruppkort på förskolan som vi har haft
tidigare. Anledningen till detta är att förskolan ska vara avgiftsfri, det är inget som ingår i förskolans
läroplan eller uppdrag samt utifrån den nya dataskyddsförordningen.
-Pedagogisk omsorg blir förskoleavdelning:
Från 1/1 2019 har politikerna tagit beslut om att pedagogisk omsorg på Vätterskolan övergår och blir en
förskoleavdelning. Anledningen till detta är att det är väldigt få som söker den verksamheten medan
behovet av förskoleplatser är väldigt stort. De kommer då att följa samma läroplan, regler m.m. som övriga
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förskolor. Det pågår sedan tidigare stor samverkan med förskoleavdelningarna, tvärgrupper över
avdelningarna, gemensamma aktiviteter, gemensam kompetensutveckling för personalen o.s.v.
-Kommunens plan för studieresor:
Vi går igenom kommunens plan för studieresor samt tittar på utbudet som förskolan ska erbjuda barnen.
-Tillagningskök:
Från 1 april är det tillagningskök på Myran. Stor skillnad på matens kvalitet nu eftersom den tillagas på
plats. Personal, barn och vårdnadshavare är mycket nöjda och positiva till detta.
-Ny reviderad läroplan:
Från 1 juli 2019 träder en ny reviderad läroplan för förskolan i kraft. I den nya läroplanen betonas bland
annat vikten av högläsning, hållbar utveckling, barns integritet, förskollärarens ansvar, begreppet
undervisning.
-V-klass:
Under 2019 kommer vi att starta upp arbetet med vår nya lärplattform, V-klass. Här kommer
vårdnadshavare bland annat kunna lägga in barnets schema digitalt, frånvaro anmäla barnen, ta del av
förskolans dokumentation m.m. Personal kommer utbildas under vårterminen och vårdnadshavare kommer
enligt plan att kopplas på under höstterminen 2019.
-Återkoppling av frågor från föräldramötet:
Inga frågor kom upp på Myrans föräldramöte.
-Vårens föräldraråd:
Förskolechefen ställer frågan om det finns ett behov av att bjuda in någon gäst till vårens föräldraråd?
Någon ansvarig politiker eller kostchefen lyftes som intressant att bjuda in till föräldramöte eller
föräldraråd. Vi återkommer i frågan längre fram.
-Övrigt:
Representanterna lyfte önskemål om att förtydliga och utveckla informationen om barnomsorgen och de
olika förskolorna på hemsidan. Förskolechefen håller med och ska titta på detta i samråd med pedagogerna.
Hur ser kommunen på frågan om rekrytering av personal? Hur arbetar kommunen med detta?
Förskolechefen informerar om att vi annonserar på hemsidan, sociala medier, deltar i olika mässor,
samverkar med högskolor och fångar upp elever tidigt under sin utbildning, tar emot praktikanter m.m.
Frågan lyftes också vilket ansvar politikerna tar för detta vilket var en fråga man vill lyfta vid nästa möte
om någon politiker var med.
Vårdnadshavarna är positiva till pluttra, jättekul att ta del av verksamheten och barnens lärande och
utveckling.
Informationen vid den dagliga kontakten lyftes. Väldigt individuellt vad man vill ha för information som
vårdnadshavare. Någon lyfte att man gärna vill ha mer information om vad barnen har gjort, barnens
känslor under dagen, om de varit i konflikt. Förskolechefen uppmanar att vårdnadshavarna berättar för
personalen vilken info de tycker är viktigt eftersom det är ganska individuellt.
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