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Bloggen/Edwise:
Är en bra informationskanal till att sprida information till föräldrar och vårdnadshavare om vad som
händer/sker på förskolan. En fördel med bloggen är att alla pedagoger kan lägga in nyheter, det är
alltså inte bundet till en enskild pedagog som lägger in nyheter eller skriver veckobrev, vilket kan bli
lidande vid långtidssjukskrivningar eller dylikt. Till höstens föräldramöte planerar man att informera
ytterligare kring bloggen och säker inloggning/e-legitimation, vilket kommer att krävas till hösten.
Fotografering:
Fr.o.m. hösten har Luleå kommun beslutat att man inte längre kommer att anlita externa fotografer
som kommer för att ta gruppfoton. Anledningen till detta är för att skydda barn, främst för de barn
som har skyddad identitet. Fotografier i bloggen kommer dock att fortsätta.
Springloppet:
Är nytt för i år. Man har ersatt det tidigare skidloppet med springloppet. Det handlar till stor del om
att förskolan ska vara kostnadsfri för alla. Tyvärr blev det inställd med anledning av dåligt väder, men
det planeras in under dagtid denna vecka för att man ska hinna med att anordna detta innan
sommaren.
Organisation:
Då vi till hösten kommer att ta emot färre barn på förskolan kommer vi stå med många tomma
platser och fördelar därför om personal i huset.
Stora torget:
Viste rosa: Kommer att ha 22 barn till hösten och viste orange 19. Anne H kommer att sluta vid
Gnistan och börja arbeta vid annan förskola närmare sin bostad. Ny förskollärare är Sandra
Lundström som börjar i augusti, hon arbetar i dag på Lantmätarens förskola som Viktoria också är
chef för. Även Jenny Töyrä (förskollärare) är ny på rosa, hon har vikarierat på viste röd under
vårterminen. Gunilla och Anette är kvar.
Viste orange: Susanne, Lisa, Malin, Åsa – ingen förändring

Lilla Torget:
Har 12 tomma platser, barnen som kommer dit skrivs in på viste lila och grön eftersom vi hoppas
kunna fylla på efter jul. Men till att börja med är det en grupp på 25 barn där det är flera
föräldralediga barn. Pedagogerna kommer att samarbeta och dela barnen i olika grupper under den
tid alla barn är på förskolan tex när man arbetar med projekt. Här arbetar Anna, Ann-Margret,
Agneta och ny är Angeline som vikarierar för Chatarina Rynbäck som är sjukskriven. Angeline har
arbetat på Blå.
Lilla Gnistan
Kommer att ha öppet två visten.
Röd: Anna, Åsa och ny pedagog är Ingrid Silverplatz som arbetat på grön.
Blå: Martina, Helena och ny är Annica Helén som tidigare arbetat på lila.

Nöjd-kund enkät:
Går igenom svaren av denna. En nyhet till årets nöjd-kund enkät var att man kunde skriva
kommentarer/motiveringar om frågorna. Det har tyvärr kommit väldigt få
kommentarer/motiveringar till om vårdnadshavare varit missnöjda likaväl som om man varit nöjda
med någonting.
Röda Tråden:
Förskolan har jobbat mycket med sagor och berättelser. Man har arbetat med detta på olika nivåer,
från lilla Gnistan till Stora Torget (röda tråden). Lilla torget har jobbat mycket med känslor, barnen
har fått uttrycka detta i olika former, t ex kroppspråket. Stora torget har också jobbat med känslor,
huvudsakligen från filmen ”Planes” Barnen har även fått gestalta känslor i form av att måla med
blyerts, målarpennor och till sist målarfärg. Sammanfattningen av detta från barnen var att det var
svårt att måla känslor med blyerts. Känslor var lättare att gestalta med färger.
Lilla Torget har jobbat med projektet i form av att ha tillverkat en film tillsammans med barnen. I
denna film har de försökt att väva in bl. a. matematik, normer och värden. Barnen har fått gestalta en
saga i form av rörelser och pröva på att utföra samma rörelser som karaktärerna i sagan och skapa
miljöer och mötesplatser som förekom i sagan.
Övriga frågor:
Vi fick en fråga om Närvarolistor. Varför vi ska föräldrar kryssa i dem?
Svar från förskolechefen:
Det är för att många familjer som lämnar in scheman lämnar in grovt tilltagna ytter tider, men i
verkligheten är inte barnen dessa tider därför är dess listor viktiga ur bemanningssynpunkt, statistik
men också händer det att försäkringskassan begär ut uppgifter om barnet varit på förskolan. Sedan
använder vi också listorna vid ev. brandutrymning. Vi vill att vårdnadshavare kryssar därför att det
hänt att man ibland tagit sitt barn och gått hem utan att säga till och det känns väldig olustig för
pedagoger och skapar mycket oro.

Det har kommit några frågor från en representant kring innemiljön. En del funderar kring att Stora
Torget känns stökigt – borde man ha en vägg på torget??
Svar från förskolechefen:
Förskolan Gnistan är byggd med inspiration av Italiens Reggio Emilia pedagogik.
Miljön kallas för den tredje pedagogen, barnet och pedagogen är de första två. Miljön är en pedagog
som ska uppmuntra och inspirera barnen. Dessutom ska miljön utmana barnen i deras tankar och
fantasi och främja till kunskap. Ofta konstruerar man miljön i form av ett torg, en mötesplats likt en
italiensk “piazza”. Genom att skapa en miljö som är inspirerande, självinstruerande, tillgänglig och
åldersanpassad ska barnet kunna påverka sin egen vardag och på så sätt ta makten över sin dag på
förskolan. Material ska vara väl synligt och tillgängligt för barnen. Miljön ska inbjuda till lek och
aktivitet och vara rik på sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen.
Förskolan är byggd med en genomtänkt genomskinlighet där barnen ska se, inspireras. Det som är
viktig för oss som arbetar i denna verksamhet är organisation, det är därför vi planerar verksamheten
så att barnen arbetar i olika projekt grupper inne och ute. Skulle vi bygga väggar skulle vi också bygga
bort den pedagogiska tanken, visst kan det bli rörigt ibland vid övergångar mellan olika aktiviteter,
det har varit svår i början men vi känner att vi kommit långt på vägen. Det som ibland kan upplevas
jobbigt är ljudvolymen då torgen har så hög takhöjd. Vi har haft arbetsmiljösamordnare på besök och
och en åtgärd planeras för detta men det är lite komplicerat då vi fortfarande vill behålla
genomskinligheten. Detta är en pedagogik vi som arbetar på förskolan tror starkt på och känner oss
stolta över att få arbeta i en sådan unik verksamhet som Gnistan är.
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