Mötesanteckningar från Förskoleråd 2017-05-15
Organisation och bemanning inför hösten 2017:
Till hösten kommer lilla torget ha öppet ett viste och vi kommer att öppna viste gul,
då det kommer många små barn till förskolan
Vilka jobbar var:
Rosa: Gunilla, Anette, Rose-Marie, Vikarie (inte färdigförhandlat ännu)
Orange: Susanne, Malin, Lisa.
Åsa Åström slutar och börjar på Hällbackens förskola (hon har varit resurs på stora
torget)
Lila: Agneta, Ann-Margreth och Sandra
Röd: Anna, Åsa, Ingrid (sjuk just nu men om hon ej är åter så är det en vikarie, för
tidigt att säga)
Gul: Anna Lindvall Andersson, Angeline, Susanna
Blå: Annica, Helena, Martina (sjuk just nu men om hon ej är åter så är det en vikarie,
för tidigt att säga).
Sommarförskola: v. 27 – 31 bedrivs i f.d. Stadsöns lokaler på Persvägen 11.
Vi kommer att skicka med en pedagog från förskolan de första veckorna.
Föräldraenkäten: Finns att ta del av på bloggen.
Vi ser att den fråga som sticker ut är frågan om:
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas.
Förskole rådet diskuterade så att föräldrar också har ett egenansvar att fråga om de
vill ha mer information. Förskolan informera om det redan på det första
föräldramötet.
Förskolan erbjuder ett utvecklingssamtal per år, vill man ha mer är det bara att säga
till så bokar vi en tid med den som önskar, ibland kan de vara svårt att stå och prata i
hallen och personalen prioriterar att vara med barnen. Sedan beror det också på
vilken tid man kommer, vissa tider är det många som kommer samtidigt och det gör
det svårare med att informera.
Fråga 13 är svår att svara på, föräldrarådet tycker att man kan formulera om
frågan….. det tar vi med oss till den som
Hot och våld: Utifrån den hotfulla situationen som var på förskolan har vi
uppdaterat vår plan mot hot och våld med en ”in rymningsplan”. Luleå kommun har
tagit fram en handlingsplan för förskolan kopplat till hot och våld och den ska
implementeras hos alla förskolor i kommunen. Alla förskolechefer har fått vara på
utbildning om denna förra veckan och ska arbeta vidare med det ute på enheterna. Vi
kommer inte att träna in rymning med barnen men med personalen som en del i ett
förebyggande arbete.
Springloppet: Förskolerådsrepresentanterna tyckte att det var bra med springlopp,
däremot kändes det lite svårt för den som var ensam förälder och hade barn i två
olika lopp. Vi gjorde så därför att vistena ville ha en liten avslutningsfest i samma
veva, men vi kan självklart ta till oss det till nästa år. Annars var det jätte kul och
uppskattat av barnen. Förskolan kan ta med det till nästa år.
//Viktoria Johansson Förskolechef

