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!
!
!

• Förskolechef Margie Söderqvist presenterar sig!
Berättar vart hon varit innan och vad hon gjort. Kommer att komma upp en presentation
som Margie gjort om sig själv på varje avdelning. !

!

• Vad pågår på avdelningarna/projekt!
”Projekt porsön, barns relation till en plats” fortgår. Några representanter från
avdelningarna delgav vad respektive avdelningar gjort. Sparven har jobbat med broar.
Bockarna bruse har varit populärt och de har byggt broar mm. Skatan har jobbat en del
med vilka träd som finns på porsön. !

!

• Läroplan/lika behandlingsplan!
Att jobba i projekt som är åldersanpassat. Barnen ska känna sig delaktiga och ha
inflytande. Demokrati.!
Varje år intervjuas barnen i grupp. Detta sammanställs och ses över. Mycket handlar om
vuxnas förhållningssätt. Barnen ska känna sig trygga och pedagogerna är uppmärksamma
vad som händer i barnens i lek.!

!

• Edwise!
Edwise är en plattform/forum som kommer fungera som ett stöd för föräldrar och personal.
Där kommer det att läggas upp information som alla kan ta del av, även veckobrev
kommer läggas upp där. Oklart om det fortfarande ska skickas ut på mail? För att ta del av
Edwise måste man ansöka om medlemskap och det görs på avdelningarna. Man kommer
också kunna sjukanmäla sitt barn via Edwise. Edwise är fortfarande under uppbyggnad
och mer information kommer att komma senare. !

!

• Sommaröppet!
I år är det Sundets förskola som har sommaröppet. Detta är under veckorna 27-31. Det
kommer att vara vikarier som jobbar under de veckorna. Det kommer att komma upp listor
snart, så att föräldrar som skall ha sina barn på förskolan under denna tid kan skriva upp
tider. !

!

• Blivande skolbarn!
Ingen av de som var på plats på föräldrarådet visste hur långt de kommit i förberedelser.
De som varit med förr berättade om hur det brukar gå till med att de barn som skall börja
skolan i höst brukar bilda egna grupper som de väljer namn på själva. Sedan brukar det
vara en förskolelärare från resp avdelning som är ansvariga för överlämning. Brukar vara

ett studiebesök till förskoleklass och att förskollärarna från skolan kommer på besök. Kom
även upp en fundering kring barnens pärmar som dom får med sig när dom slutar på
förskolan. Om den kunde följa med till förskoleklass som en slags informationspärm för
ens barn. Margie skall kolla upp detta. !

!

• Nästa möte!
Nästa möte kommer äga rum den 15e maj. Är bra om så många som möjligt från
föräldrarådet kan närvara detta datum då det är dags att planera inför sommarfesten som
mest troligt kommer vara den 3e juni. !

!
Vid pennan!
!

Elenor Hedström

