Föräldrarådsmöte 17 februari anteckningar

Margie hälsade alla välkomna och berättade om det systematiska kvalitetsarbete som gör att
personalen kan utveckla barnens i olika lärandeprocesser. Allt detta utgår från att se var
barnen är intresserade av, vad stannar de till vid och vill undersöka, vad förundras de över
mm. Eva-Karin berättade om hur de arbetar på Pelikanen och gav exempel på matematikens
arbete.
Vi tog även upp om den satsning som nu görs på förskolan för att ni som föräldrar ska kunna
följa med i barnens tankar och utveckling via blogg. Detta kräver att ni som föräldrar loggar
in på EdWise portalen. Prata med er personal om hur detta ska gå till.
Vi gick igenom våra dagar som vi som personal har för att kunna se över vårt arbete och även
utveckla så att vi gör rätt saker på rätt plats. Under året har vi samverkansdagar tillsammans
hela huset och planeringsdagar där avdelningen s personal får handledning. Dessa dagar är
viktiga för oss för oss i vårt arbete. Vissa dagar är stängningsdagar där ingen tar emot barnen
på förskolan, andra dagar är det öppet men det är inte ordinarie personal utan vikarier som i
bästa fall känner till barnen. Inför dessa dagar lämnar vi ut en förfråga om era barn ska vara
på förskolan. Vi gör det för att kunna se över behovet av vikarier. Det är därför viktigt att ni
fyller i dessa så det anger om barnet är ledigt eller vilka tider de ska vara på förskolan. Vi vill
använda vår budget på ett bra sätt som kommer barnen tillgodo i deras lärande och inte ha
vikarier som går på varandra.
De dagar vi nu har inför sommaren är en halv dag den 17 juni 2015 där vi samlar ihop, blev
det som vi tänkte under året?
Till hösten 10-11 augusti 2015 kommer vi ha två dagar tillsammans där vi stänger förskola en
dag och har öppet en dag mer info om detta kommer.
Sommaröppet i år kommer att vara på Uddens förskola och är under veckorna 27 tom 31.
Även detta kommer att komma besked om framöver. Viktigt att ni så snabbt som möjligt ger
oss information om när ni tar ledigt för semester och barnen inte ska komma på förskolan
Vi började planera sommarfesten. Nytt för i år är att det kommer bli aktiviteter för barnen.
Vi såg över rutinerna på vår sommarfest där föräldrarådet har en stor delaktighet i. Tittade
igen föregående år och gjorde en del tillägg. Se nedan vilken aktivitet du som förälder
kommer att få ta ansvar för tillsammans med föräldrarådsrepresentanterna, mer info
kommer närmare aktiviteten
Dag 3 juni klockan 16.00-17.30 reservdag 4 juni samma tid

Detta år kommer följande aktiviteter genomföras
16.00 Festen startas fika finns tillgängligt tom 17.00
16.45 Aktiviteter för barnen startas, Bollkastning genom ett hål i en skiva, målning av händer
på ett stort lakan som barnen sen kan sätta upp ex lekhallen
17.10 Barnen sjunger tillsammans på kullen, obs ingen fotografering, däremot kan man som
förälder om man vill ta efteråt eller innan på sina egna barn och andra föräldrars tillåtelse
Föräldrar delas in i tre grupper med olika ansvar
Skatan och Sparvens föräldrar hjälps år att sälja kaffe, saft och fikabröd. Kommer att ske vid
grinden gångbanan där sätts bord upp. Föräldrarna från dessa avdelningar bakar.
Kostnad 1 kaka och kaffe/saft kostar 5:-, påtår och en till kaka samma pris
Pelikanens föräldrar tar ansvar för utdelning av korv och bröd kommer att ske utanför
personalens matsal.
Kostnad 1 korv med bröd kostar 5:Tranans föräldrar tar ansvar för Loppisbord och Blomförsälning. Kommer att ske på
baksidan mot kullen/pilträdet.
Ett tillägg från föregående protokoll 141020
I föregående protokoll dn 20/10-14 framkom att vi tog beslutet då alla pengar som kommer
in går direkt till barnen därför tog vi beslutet då att höja priset. Det som sades då var att
korv skull kosta 10:- , och fika (kaffe/te/saft och kaka) skulle kosta för vuxen 10:- och 5:per barn
Föräldrar sätter pris på de kläder som ska säljas. Kläderna kan sättas in i förväg på matvagn
som kommer stå i den stora lekhallen någon dag innan.

OBS! Nästa Föräldraråd kommer att ske den 7 maj

Vi avslutar vårt möte och tackar för det engagemang som finns i föräldrarådet
Vid pennan denna gång
Margie Söderqvist, förskolechef

