Mötesprotokoll Föräldraråd 15/10 kl 18-19:30
Hammarens förskola
Närvarande: Tuula Palo, förskolechef, Lisa Cullhed, Anders Wårell, Maria Haraldsson, Marielle
Dahlström, Carina Öhman, personal, Susanna Bertgren, personal, Josefin Nordmark, Sara Jonsson
samt Mathias Blom byggprojektledare från Luleå Kommun
1. Info från Tuula
- 3 lediga platser på förskolan just nu – det kommer att vara fullt i januari.
- 1 extra pool i huset tom december
- 1 extra resurs på Graniten
- Luleå kommun ska spara ca 1000 kr/barn under nästa år. Oklart vad det får för effekt för
verksamheten, men Hammaren har bra ekonomi dels för att vi är en stor förskola och personal är
duktiga på att använda resurserna bra.
2.Skolbygget
Rubinen och Smaragden kommer att flytta tillfälligt till Lantmätarens förskola under den mest
byggintensiva fasen i vinter. Flytten beräknas kunna ske under vecka 45.
Anette (i köket) går upp i heltid och kommer att ansvara för kök och städ på Lantmätaren under
denna tid. En kock finns kvar på Hammaren. Förskolechef mailar ut information till samtliga
vårdnadshavare.
Info från Mathias Blom
Det som sker just nu är att vatten, el, dagvatten, fjärrvärme, tele etc. måste ledas om runt förskole
byggnaden. Den nya skolbyggnaden kommer att ligga på mark där befintliga ledningar ligger och de
måste därför flyttas. Grävarbetet beräknas ta ca 3 veckor och BDX tror att de kommer att sätta igång
under vecka 44.
När ledningarna är omgrävda kommer marken mellan skolan och förskolan att pålas pga den leriga
Sunderbymarken och själva husbygget beräknas därför att dra igång i början av december. Skolan
inkl nya matsalen ska stå klar i juli 2017. Kläppenskolans elever kommer att flytta in hösten 2017.
Den nya huskroppen kommer att rymma 7 nya klassrum, rektorslokaler etc och vara ca 1000 kvm i
ett plan.
Förslaget om gemensam matsal och ihop byggnation med skolan är för tillfället stoppat och planerna
kring hur förskolan ska byggas om när köket flyttar till skolan inte är färdigt ännu. Kommunen
beräknar dock att detta kommer att ske under 2018 och då kommer även gården som helhet att ses
över. Den utbyggda gården vid Graniten kommer att vara kvar.
Entreprenören har åtagit sig att i nära samarbete med förskolan delge var och hur de gräver så att
verksamheten kan planeras, de ska även tydligt anvisa var in- och utfarter runt huset är vartefter
grävarbetet fortgår.

En tillfällig ventilation kommer också att finnas på plats för att säkerställa att inga avgaser från
bygget kommer in i förskolan.
Även hela trafikläget i Sunderbyn ses över, både vid skolan och vid andra kritiska punkter runt
bygget.

Under bygget kommer parkeringsmöjligheterna att påverkas. Vädjan! Parkera inte i
rondellen utanför gympasalen. Det går däremot bra att köra in via Arrendevägen och där
ställa sig på vändplatsen tillfälligt vid hämtning och lämning.
Tuula informerar om barnkonsekvensanalysen och riskbedömningen för personalen.
I övrigt kan ni vända er till Tuula för frågor kring bygget.
Övrigt
- Önskan om mer interaktion med köket på förskolan. Tex en vecka med önskemat under hösten,
kanske kunna få vara med i köket mer osv.
- Önskemål kring vaktmästeri, tex så saknas sopkvastar och fotborstar utanför dörrarna till avd.

Nytt möte bestäms till 29/11 kl. 18:00

Protokollförare: Sara Jonsson
Justerat av: Tuula Palo, förskolechef

