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Föräldrasamverkan – Syfte hur tänker vi?
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•
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Att skapa en mötesplats för samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare.
Ge vårdnadshavare som vill fördjupa sig ytterligare större delaktighet och
inflytande i verksamheten.
Ge vårdnadshavarna möjlighet att vara en källa till goda idéer i förskolans
pågående kvalitetsarbete och vara del i pedagogiska diskussioner med
övergripande intresse.
Att vi tillsammans skapar en förskola där föräldrar, barn och pedagoger
känner sig trygga och trivs.
Ett diskussionsforum för spridning till övriga föräldrar.
Att vi kan hitta på trevliga mötesforum för familjer och förskola.

På förskolerådet diskuteras inte:

•
•
•

Enskilda barn
Pedagoger
Föräldrar

Förskolerådsrepresentanter:
Förskolechef: Viktoria Johansson viktoria.johansson@skol.lulea.se
Pedagoger:
Susanne Sundström, Gnistan orange susanne.sundstrom@skol.lulea.se
Anna Kangas Gnistan röd anna.kangas@skol.lulea.se
Ann-Margreth Brandell Gnistan grön ann-margreth.brandelll@skol.lulea.se
Vårdnadshavare:
Malin Johansson, maljoh@hotmail.com
Anna Sandstén, annsan75@hotmail.com
Sofi Ruuth sofi.lind@hotmail.com
Erika Wikman erika.wikman@yahoo.com
Frida Viktröm Lindberg wikstrom_frida@hotmail.com
Mikael Nordqvist mikael.nordqvist@abb.com Sofia var på mötet.
Organisation vad vet vi idag? – inför våren 2018
Vi är inte klar med hur många barn vi får in till Rutvik efter jul, det finns 8 st som vill ha plats
fram till i april, några börjar i jan, feb, mars och april. I Gammelstad är det fullt på förskolan
så det finns barn som inte kommer att få plats, dessa kommer att erbjudas Rutvik. Och när vi
vet om det tackat Ja eller nej kan vi se över om vi behöver öppna på lilla torget efter jul eller
ej. Om det blir aktuellt att ditt barn ska flytta upp kommer pedagogerna att ha en dialog med
dig om det.

Läslyftet: Vi har fått stadsbidrag för att kunna arbeta med skolverkets läslyft, det är
en satsning där vår pedagogista handleder medarbetarna. Pedagogerna får i uppgift
att läsa texter, genomföra kollegiala diskussioner och genomföra uppgifter
tillsamammans med era barn. På mötet berättade pedagogerna lite om hur de börjat
arbeta. De ser redan att de lärt sig att ställa andra frågor till barnen och vikten av den
gemensamma reflektionen tillsammans med barnen.
Här är ni i varje familj viktiga, läs så mycket ni har möjlighet med era barn, det
berikar deras språk och ökar intresset för böcker och dess oändliga möjligheter.
Blogg: Vad tänker vi om bloggen? Det är lite olika hur avdelningarna kommit igång
med bloggande, vi tar gärna feedback på förbättringsområden. Det är ett
utvecklingsområde för oss att få mer likvärdiga bloggar och ni föräldrar får gärna
komma med synpunkter. Lämna gärna en kommentar i bloggen. På föräldrarådet
pratade vi om att det är bra om alla lägger ut traditioner tex springlopp i allas bloggar
vid samma tillfälle.
Sorg på förskolan: En av våra kära kollegor har gått bort efter en tids sjukdom, vi
har därför haft sorg på förskolan. Det har varit ett fint sorgearbete med personal och
de barn som varit berörda. Vi vet ännu inte hur det blir med begravningen, om den är
öppen eller endast för de nära anhöriga. Föräldrarådets vårdnadshavare erbjöd sig att
ha sina barn hemma den tiden i fall medarbetare kan gå. Men det är viktigt att
komma ihåg att detta är självvalt.
Övriga frågor:
Vikariesituationen: Det är en tuff vikariesituation inom förskolan i hela landet. Vi har fått
många avslag på vikarier. Av 24 beställda från augusti har vi haft 9 tillsatta så det är en tuff
situation. Förskolan Gnistan två pooler som ska täcka upp vid sjukdom men det har under en
tid varit mer frånvaro än vanligt på grund av olika oförutsedda omständigheter.
I kommunen har vi en vikarieförmedling som ska förse oss med vikarier och förskolorna ska
inte ha en egen sådan. Jag har lyft frågan om bristande vikarietillsättning till en högre nivå
och det har även tagits i VÖS (verksamhetsövergripande facklig samverkan om vikarie
bristen) både på vår förskola och i kommunen som helhet.
Det pågår flera olika projekt med att få vikarier till förskolan och man har bland annat
nyligen startat upp en ny grupp för Framtidsverkstan där det lyfts fram arbete i byarna till
tjejer och killar. Men vi har inte sett resultat av det ännu.
Jag letar just nu en till pool till min verksamhet, men har inget klart ännu.
Det går ont om bussar till rutvik därför kommer vi att försöka beställa våra vikarier så att det
passar busstabellen för att få större möjlighet för tillsättning av vikariat.
Hot och våld:
Utifrån den tidigare händelsen med hot och våld på vår förskola har vi upprättat en
inrymnings plan vid händelse av yttre hot.

Alla medarbetare har tagit del i det arbetet. Vi har utsett ett säkert rum och sett över rutiner
för hur inrymning kan ske på bästa sätt. Detta är inget vi kommer att träna med barnen, men
däremot med personalen så att de är extra förberedda om något skulle inträffa. I övrigt följer
vi vår kommungemensamma krisplan och har ett stort stöd i kommunen för att hantera olika
krissituationer. Förskolan har en egen Krisgrupp som samlas regelbundet och uppdaterar sig
kontinuerligt.
Övriga frågor:
HLR: Vi har hjärt och lungräddning vart fjärde år enligt de riktlinjer som finns, nya
medarbetare går HLR utbildning.
Det finns önskemål hos vårdnadshavare om att vi kan ha det oftare. Vi ser över möjligheten
att införskaffa dockor att träna på så kan vi träna ännu mer regelbundet på förskolan och
enligt tips från vårdnadshavare kan vi utbilda någon som kan vara instruktör, en mycket bra
idè att ta vidare.
Fotografering: Vi fotograferar inte barnen längre i Luleå Kommuns förskolor föräldrar får
själva ordna med fotografering.
Grindar: Grinden mellan lilla och stora gnistan är trög, verksamheten anmäler det till
vaktmästaren.
Tack för ett fint möte!
Med vänliga hälsningar
Viktoria Johansson
Förskolechef

