Mötesanteckningar Förskoleråd 2015-11-02
Närvarande:
Förskolechef Victoria Johansson
Pedagogista Lotta Stenlund
Pedagoger: Anne Hederyd, Viste Rosa och Sari Huczkowski, Viste Gul
Föräldrarepresentanter: Sofia, Edvins mamma - Viste Orange, Lena, Agnes mamma Viste Grön, Mikael, Viktors pappa - Viste Lila, Robert, Toves pappa - Viste Röd, Pia
Eriksson, Unnis mamma - Viste Rosa, Malin, Märtas mamma - Viste Röd, Jennie, Melkers
mamma - Viste Blå

1. Mötets öppnande
Viktoria hälsade alla välkomna. Jennie Thelin utsågs att föra mötesanteckningar.

2. Pedagogista
Lotta Stenlund förklarade vad hennes roll som pedagogista innebär. Lotta fungerar som
en utvecklingsledare som skall utmana pedagogerna och hjälpa dem att reflektera över
deras arbetssätt. Hur, var och varför arbetar man som man gör.
En gång i månaden har personalen pedagogiskt forum där man arbetar med olika frågor
som driver det pedagogiska arbetet framåt.

3. Nöjd kund-enkäten / Föräldraenkäten
En genomgång av utfallet på den föräldraenkät som genomfördes under våren.
Vi diskuterade kring de två frågor där en stor andel svarat att de inte höll med de
aktuella påståendena : "Jag får den information jag vill ha när det gäller mitt barns
utveckling på förskolan." samt "Jag tycker att förskolan efterfrågar mina synpunkter. "
Ett sätt att förbättra kommunikationen mellan förskolan och föräldrar är bland annat
bloggen, där man kan ta del av vad barnen arbetat med under veckan.
Även bokprojektet där alla barn får ta med sig sin favoritbok hemifrån är ett sätt att
knyta samman det barnen gör på förskolan med det de tycker om att göra hemma.
Förändring efter synpunkter från föräldrar har gjorts så att man nu lämnar barnet på
vistet istället för att lämna sitt barn när alla är på stora torget på morgonen.

Synpunkter på när på året enkäten genomfördes lämnades också. Eftersom den
genomförs i mars hinner man inte genomföra och se resultatet av önskade förändringar
förrän nästa termin. Det skulle vara bättre att lägga enkäten tidigare på året.
Det diskuterades även kring kommunikation och att olika personer tar till sig och söker
upp information på olika sätt. Att försöka kommunicera effektivt och att sammanfatta
det viktigaste kan vara ett sätt att få en större andel att ta till sig all information.

4. Förändringar i antal visten.
Då det är 19 barn som blir föräldralediga och endast fyra nya barn kommer till lilla
Gnistan efter jul så kommer det genomföras förändringar i antal visten på förskolan.
Viste gul kommer vara stängt vårterminen 2016 och 11 platser från Lilla Gnistan kommer
flytta till Lilla Torget. Sari Huczkowski flyttar med dessa barn.
Fyra barn flyttar från Lilla Torget till Stora Torget.
Vilka barn som skall flytta diskuteras mellan pedagogerna och berörda föräldrar.
Vinningen av att stänga ett Viste på Lilla Gnistan är att pedagogerna kan användas på ett
bättre sätt. Sari berättade om de utmaningar som funnits med att arbeta på ett Viste
som har få barn och därmed att pedagogerna fått arbeta mycket själv.
Det är också en fördel för barnen om de har fler vuxna att vända sig till.

5. Övriga frågor
Stängningsdagar: Det finns önskemål om att dessa gärna skall planeras i samband
skollov.
Viktoria berättade att det är fyra stängdagar per år. Gammelstad-SunderbynRutvik sammarbetar så att inte alla dessa förskolor är stängda samma dagar. Ett årshjul
skall göras där man i god tid kan se när stängdagarna kommer vara. Detta är ännu inte
färdigplanerat.

Kontinuitet när det gäller vikarier efterfrågas.
Viktoria berättade om de svårigheter som finns att hitta förskollärare som vill ha
längre vikariat. Rutviks geografiska läge bidrar även till att vissa inte kan ta ett
vikariat
då det krävs att man har tillgång till bil om man skall börja jobba vid 06
vissa morgnar.

Fråga från föräldrar: Vilka möjligheter har förskolan att tacka nej till en specifik vikarie
som man upplever brister med?
har
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Viktoria förklarade att man meddelar förskolechef och rektor de synpunkter man
och utifrån vad det gäller så har man olika arbetssätt där man vidtar man olika
åtgärder.

