Protokoll Föräldraråd Brisens Förskola 21/10 2013

Närvarande: Elisabeth Åhman, Fredrik Nyström, Lotta Virén, Henrik Vesterlund, Andreas
Vintén och Olivia Landström.
Föräldrarådets roll i förskolans verksamhet diskuterades, att de föräldrar som sitter i
föräldrarådet ska kunna ta med sig frågor från övriga föräldrar, ta del av verksamheten på
förskolan t.ex. tema arbetet, ordna aktiviteter på förskolan. För närvarande är det ett problem
med att det inte finns tillräckligt med föräldrar i föräldrarådet, det ultimata hade varit två
föräldrar från varje avdelning.
I huset har vi ett gemensamt Tema arbete, en plats i Luleå, där barnen knyter an till en plats i
vår närhet. Vi tittar på kartor och använder dessa, vi gör våra egna kartor, vi tar in
språkutveckling samt matematik i detta tema arbete.
De föräldrar som var på föräldrarådet var nöjda med den pedagogiska verksamheten.
Mindre nöjda var de med utemiljön, t.ex. staketet. Föräldrarna skulle kontakta tekniska
förvaltningen angående den frågan. Pedagogerna felanmäler när de upptäcker
säkerhetsbrister.
Matfrågan lyftes också, exempelvis om det ofta var halvfabrikat. Elisabeth sa att många
regler kring hälso- och miljöfrågor försvårar matlagningen. Ett exempel är att alla stekbord
tagits bort. All mat lagas i ”ugn”. Elisabeth har frågat Karin, vår kokerska och hon säger att
det mesta lagar hon från grunden. Som ett exempel gick vi igenom månadens matsedel och
det visade att det var halvfabrikat 4 gånger under denna månad.
Femårsgruppen är den gemensamma gruppen som vi på förskolan har, de träffas en gång
per vecka och deras genomgående tema är Idrott/Rörelse/Lek, där även andra läroplansmål
vävs in.
Likabehandlingsplan: På förskolan arbetar vi för att alla barn ska trivas och få finnas i en
miljö där de slipper bli utsatt för kränkningar, trakasserier samt diskriminering. Ifall
föräldrar upplever att detta sker på förskolan ska direkt kontakt tas med pedagoger på
respektive avdelning, blir det inte bättre ska kontakt tas med förskolechef Elisabeth Åhman.
Varje avdelning har möjlighet att vid några tillfällen per termin låna Boskataskolans
gymnastik sal, detta har varit mycket uppskattat av barnen.
Vi hoppas på fler föräldrar till nästa gång.

