Mötesanteckningar förskoleråd 150316
Närvarande:
Förskolechef Viktoria Johansson
Pedagoger: Sari Huczkowski, Susanne Sundström, Annica Helèn, Lisa Pakkala, Seija
Alamäki
Vårdnadshavare: Anna Sandsten, Helena Engstrand, Maria Pettersson, Sofia Jonsson
Mötets öppnande
Viktoria hälsade alla välkomna.
1. Genomgång av dagordningen


Skolan och förskolan presenterar samverkans former för överinskolning.



Överlämning av förskolans arbete hur går det till/mottagande.



Förskolans utomhus arbete kopplat till Matematik – så arbetar vi på förskolan. Lisa Pakkala
berättar.



Överinskolning inom förskolans verksamhet.



Övriga frågor.

2. Samverkansformer skola - förskola
Skolan och förskolan i Rutvik arbetar med att utveckla samarbetsformer för
samverkan mellan och inom våra verksamheter, vilket pågått även tidigare, men vi
har gjort avstamp i att använda oss av skolverkets nya riktlinje from januari 2015.
Så här skriver skolverket: När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns
risken att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i
synnerhet de som är i behov av särskilt stöd. Att övergången fungerar är en
betydelsefull faktor för en god skolgång. Målsättningen med det här stödmaterialet är
att ge stöd och idéer om hur förskola och skola kan arbeta för att ge barn och elever
kontinuitet i sin skolgång oberoende av skolbyten. Vår förhoppning är dessutom att
stödmaterialet kan ge en ökad förståelse för vilka barn och elever som kan bli extra
utsatta och vilka framgångsfaktorer som finns i arbetet med övergångar.
Stödmaterialet innehåller också konkreta förslag på riktlinjer, handlingsplaner och
blanketter.
En pedagog lyfter också i dialogen att vi inte heller får glömma bort de överbegåvade
barnen de måste få den utmaning som stimulerar dem till ett lustfyllt lärande.
Förskolebarnen kommer att besöka skolan tre tillfällen under våren, en förälder lyfte
att det är få gånger. Rektorn motiverar med att barnen under våren ska möta skolan
korta stunder eftersom de inte är inskrivna där. Skolan lägger vikt vid att ha en fyra

veckor lång inskolningsperiod med era barn under hösten och det brukar fungera
bra. Skolan kommer att ha ett föräldramöte som ni fått inbjudan till, där kommer det
att finnas möjlighet att ta del av mer ingående information av skolans pedagoger.
Föräldrarna undrar hur information om det barnen lärt sig på förskolan överlämnas
till skolan och på vilket sätt den tas omhand?
Förskolan kommer att lämna över dokumentationer som utgår från vår läroplan med
fokus på:




Normer och värden
Barns delaktighet och inflytande
Utveckling och lärande

Något som skolan också arbetar med. Det är den verksamhet barnen varit del i och
vad verksamheten erbjudit barnen att ta del av som kommer att lämnas till skolan.
Utvecklingssamtalet för barn/föräldrar som ska till skolan kommer att ge er möjlighet
att lyfta om det är något särskilt ni tycker är viktigt att förskolan lämnar ut om ert
barn. Förskolans pedagoger har den strängaste sekretessen inom alla skolformer
vilket gör att vi inte kan lämna ut information utan er tillåtelse, därför är det viktigt
att detta sker tillsammans med er föräldrar och att ni skriver under på att det är ok
med överlämning, något som ni själva helt beslutar.
Skolan har ett önskemål att ni namnger två kompisar som ert barn vill gå med så ska
de försöka sätta ihop grupper, då också med hänsyn till bussbarn, bostadsområden
m.m. Det är rektorn som ansvarar för gruppsammansättningen men förskolans
pedagoger kommer självklart att ge stöd i detta i vårt överlämnande samtal.
Detta överinskolningsarbete kommer att utvärderas under hösten med skolans och
förskolans pedagoger, konkreta tips och förslag på utveckling kan lämnas till
förskolan/skolan av er som varit del i överinskolning för att den ska blir så bra som
möjligt för era barn som går över till annan skolform.
3. Matematikstrategin
Lisa Pakkala är inbjuden och berättar om förskolans arbete med matematikstrategin
utomhus, en intressant föreläsning som utgår från fantasin och berättar om hur
barnen utmanas i matematik genom lek, fantasi och använda sin inneboende
kreativitet.
4. Övergångar inom förskolan
En mamma funderar hur vi gör med övergångar inom förskolan. Vissa barn kan vara
lite oroliga och det är viktigt att de får lära känna fler än de barn som är i den grupp
de ingår i. Pedagogerna berättar att de tillsammans med barnen hälsar på där barnen
ska placeras nu under våren, det finns planer på att de äldre ska läsa för de yngre m.
m. Det är ännu inte klart vem som ska gå över, det beror på hur högt söktryck vi har

på förskolan. 31 mars är sista ansökningsdatum för de barn som vill börja på vår
förskola. När vi får detta klart görs planering av vilka barn som ska flytta,
pedagogerna ser också över vilka barn som har börjat leka med varandra, kollar av
om de finns möjlighet att de kan flytta tillsammans. När detta är klart meddelas detta
till berörda familjer som får mer information om hur detta ska gå till.

5. Barnantal till hösten
Det är 26 förskolebarn som går till skolan till hösten + att skolan får 1 barn till som vi
vet av i nuläget. Om jag tittar på barnstatistiken på de barn som bor i Rutvik nu så är
det inte mer än 10 st som börjar till hösten, vilket gör att vi i sådana fall inte kan vara
lika många pedagoger, men förändringar kan ske och sista ansökningsdatum till
förskolan är den 31 mars.
6. Eva Sandberg som arbetar på Gnistan har fått en ny tjänst som förskollärare i byn
Alvik där hon bor. Vi kommer inte att utannonsera hennes tjänst utan Helena Nilsson
fortsätter på hennes vikariat som förskollärare fram till sommaren. Det kommer att
vara samma antal anställda fram till sommaren som i nuläget.
7. Föräldraenkäten
Har ni fyllt i föräldraenkäten? Den kommer vi att behandla på höstens förskoleråd. Vi
tycker det är viktigt att vi får era synpunkter på vår verksamhet för att kunna
utveckla den till det bästa för era barn. Vi vill också ha feedback på det ni tycker
fungerar bra. En förälder lyfte frågan om man kan fylla i två olika eftersom hon och
hennes man inte har samma åsikt i alla frågor, det kan man.
Övrigt:
Föräldrarna tycker det är bra när de får fördjupa sig i ett ämne på förskolerådet.
Föräldrarna lyfte att de t ex kan vara behjälpliga med att arrangera skidlopp med
tanke på kostnadsfri förskola. De kanske kan ordna bakning, sponsor eller annat.
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