2015-02-24

Inflytanderådet Burströmska förskolan
Närvarande föräldrar
Nyckelpigan: Erika Ömalm, Sofia Tallhed, Anna Lundgren, Oskar Kvenås (+ Myggan)
Biet: Sofia Lindahl
Humlan: Emma Berger
Trasiga grindar
Det finns trasiga grindar, dessa är felanmälda och ska lagas.
Parkeringen
Den snöhög som bildats under vintern tar upp många parkeringsplatser. Ska felanmälas under
veckan.
Kvarglömda kläder
Lådorna med kvarglömda kläder rensas ca 1 gång/år, oftast innan sommaren. Påminnelse görs i god
tid innan, det som inte hittar tillbaka till sin ägare eller får en ny skänks till exempelvis röda korset.
Avlagda mobiltelefoner
Det finns några få äldre mobiltelefoner utan batterier som använts som leksaker. Frågan lyfts om det
är lämpligt att ha dessa som leksaker? Beskedet är att de ska tas bort.

Föräldrafråga från frågelådan:
Synpunkter på luciafirandet 2014:
Besviken på firandet, önskan från en förälder att firandet borde ske avdelningsvis inomhus. Beslut
fattades på mötet att det ska göras en utvärdering under våren och att man tar upp det under hösten
för beslut hur kommande luciafirande ska arrangeras.
Bakgrunden till att man valt att fira utomhus de senaste åren är att det är många närstående som vill
delta och man såg att andra förskolor gjorde på detta sätt vilket gör att det inte blir så trångt och alla
kan vara med och man upplevt en positiv respons från föräldrarna.
Önskemål om avveckling av trådlöst nätverk
Detta är ett politiskt beslut, de föräldrar som är intresserade att driva denna fråga måste själva vända
sig till Barn- & utbildningsnämnden. Det sittande inflytanderådet på detta möte är inte villiga att
driva frågan och instämmer inte med frågeställaren i sin begäran. Se notering i föregående
minnesanteckning (inflytanderådet 2014-11-25) om den diskussion som fördes då när frågan också
togs upp.
Vegetarisk kost
Önskan om att ta bort vegetarisk kost för de barn där föräldrarna inte är intresserade av detta och att
man istället har en mer utökad salladsbuffé. Catarina informerar den vegetariska kosten serveras
som del av maten i förskolan. Vegetarisk mat är inte sallad utan är noga näringsberäknad måltid,
utförd av kostekonomer. Är man orolig som förälder att ens barn får för lite proteiner kan man läsa
matsedeln och komplettera den egna måltiden hemma.
Det sittande inflytanderådet tycker det är bra med allsidig och näringsriktig kost vilket inkluderar
vegetarisk mat och kommer inte att driva frågan vidare.

2015-02-24
Fler ekologiska produkter
Önskemål har inkommit om att förskolan ska ha fler ekologiska produkter (frukt, grönsaker etc).
Catarina informerar att man ständigt utökar och utvecklar inköp och leveranser av ekologiska
produkter. Alla leverantörer kan dock inte leverera den mängd som efterfrågas. Det är däremot
kommunen som ansvarar för upphandlingen.

Information från rektorn
Minska gifter i förskolan
Catarina informerar att kommunfullmäktige tagit beslut att minska på gifter i förskolor. En
handlingsplan ska ha upprättats för att minska giftiga material (leksaker, inventarier och
byggmaterial). Det stod i dagstidningen (24/2) och ingen mer detaljerad information har kommit till
förskolorna ännu till detta möte.
Sommaröppen förskola
Det är Årans förskola på Örnäset som har sommaröppen förskola mellan vecka 27-31.
Förändringar i huset?
Det kommer att vara 4 pensionsavgångar i huset under året, 3 pedagoger samt Britt i köket. Det kan
innebära rotation bland personalen på avdelningarna. Det kommer mer information närmare i tiden.
Långa köer
Det är långa köer till Burströmska förskolan och det innebär att det för tillfället är problem att
erbjuda alla som sökt en plats.

Nästa möte
Tisdag 28/4 kl 16.00
Nästa gång tar vi bland annat upp det kostpolitiskaprogrammet och bjuder in Britt från köket.

