Mötesanteckningar förskoleråd 150119
Närvarande:
Förskolechef Viktoria Johansson
Pedagoger: Sari Huczkowski, Susanne Sundström, Annica Helèn
Vårdnadshavare: Fredrik Forsberg, Sahar Gharaee, Anna Sandsten, Annelie Bernsten,
Sabine Mayer, Helena Engstrand, Maria Pettersson. Hoppas vi inte glömt något namn.

1. Mötets öppnande
Viktoria hälsade alla välkomna.
2. Former kring föräldrarådet
Viktoria föreslog att Föräldrarådet ska bli tydligare mot övriga föräldrar och att vi
lägger ut vilka som ingår med namn och foton. Protokollet kan läggas ut på
hemsidan. Föräldraråden äger rum 3 ggr/år.
Rekommendation: Vi presenterar Föräldrarådet med en tavla där namn och foto syns.
Protokoll läggs ut på hemsidan
3. Hänt sen sist
-

Lokalfrågan. From hösten 2015 kommer Viste Brun ingå i skolans lokaler. För att
förbreda för lokalförändringen föreslås en förändrad ”matlinje”. Viktoria
presenterar hur en hjulförsedd matlinje med stora värmeplattor kan se ut; som en
rullande köksö. Mer yta frigörs med denna lösning. Idéer är välkomna!

-

Barngruppernas storlek. Barntillströmningen hösten 2015 är ännu okänd. 50% av
Orange fortsätter till Förskoleklass. Lilla Gnistan har numera tre visten, utökats
med Blå. Stora max 22 barn (Orange, Rosa och Brun = Stora Torget), mellan 17
barn dvs Lila och Grön = Lilla torget), små (Lilla Gnistan, Gul, Röd och Blå) max
13 barn. Hur gruppernas storlek fördelas är individuellt mellan förskolorna i
Luleå kommun.

-

Hallen och Torkrummet. Golvvärmen och fläkten ovanför entrédörren har varit
ur funktion men har kollats av Johanssons Rör. Det är nu åtgärdat. Ytterdörren
har också svårt att gå igen med mycket snö ute.

-

Övergång förskoleklass. Dokument från Skolverket används för att likvärdighet
ska ske vid övergången från förskola till skola. Man har speciella

utvecklingssamtal mellan barn, föräldrar, förskola och skola görs. Samråd med
föräldrarna görs med vad för information som ska lämnas över till skolan från
förskolan. Förskolan har den stängaste sekretessen inom skolan och all
information måste därför godkännas av föräldrarna. Vid val av klass får barnen
önska två kompisar var för att underlätta övergången. Förskolan bestämmer inte
över gruppindelningen utan det är skolan som delar grupperna. Det är
problematiskt att göra det på ett sådant sätt att alla blir nöjda. Förskolan kan
endast rekommendera skolan vid gruppindelningen.
Rekommendation: För att förbättra övergången mellan Förskolan och
Förskoleklass/Skolan bör gemensamma möten äga rum 2 ggr/år mellan
representanter från Förskolerådet, pedagoger från Stora Torget, förskolechef och
föräldrarepresentanter med 09-barn och Skolans rektor, förskoleklasspedagoger
samt representant från Skolans föräldraråd. Mötena kan ske på initiativ av
Viktoria med önskemål om start vinter 2015 dagtid.
-

Överlämnande mellan visten. Pedagogerna visar varandra hur de jobbar med
olika frågor och för att en röd tråd ska genomsyra den pedagogiska verksamheten
med barnen. Det finns förbättringar att göra. Pedagogerna uppmanar alla
föräldrar att uppmärksamma brister och hur förbättringar kan ske genom den
årliga Föräldraenkäten. Nu görs Föräldraenkäten under sen vår, vilket gör att
pedagogerna upplever att föräldrarna inte hinner se de förändringar som görs
och att uppföljning först görs i oktober.

4. Matematikstrategin
Matematik är förskolans utvecklingsområde och pedagogerna följer Skolverkets
”Matematiklyftet” och jobbar med olika moduler tillsammans med barnen.
Pedagogerna diskuterar modulerna kollegialt och för sedan ut matematiken i
verksamheten. Varje matematikmodul förändras varje månad, temat för Februari är
”mäta”. Arbetet med Matematik lyftet upplevs mycket positivt av pedagogerna.
Praktisk matematikövning görs med Föräldrarådet.
5. Artikel om barns sovtider har skickats ut till förskoleråds representanterna att ta del
av. Vi enas om att skicka denna till alla eftersom den är intressant och även tar upp
hur det blåa ljuset från telefoner, ipads, datorer m.m påverkar vår sömn. Viktoria
skickar till pedagogerna som får vidarebefordra till alla föräldrar.
6. Mötet avslutas.
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