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Närvarande: Jenny Andersson, Erica Nilsson, Anna Ånedal, Marika Mäkinen, Elionore Westerberg,
Therese Carlsson, Anna Tilly, Anna Björnberg, Ulrika Ahlberg, John Wikberg, Jenny Andersson, Eva
Bergvall (personal) och Gunnar Sandberg (förskolechef)
Sammanslagning under vissa semesterveckor
Gunnar informerade om att ledningsgruppen för förskoleområdet har beslutet att i år kommer
endast Snickarvägen att hållas öppen under veckorna 28-31. Skälen till sammanslagningen är flera.
Det är ekonomist kostsamt att ha fler förskolor öppna, personalen kan inte används optimalt och
köks- och städ personal måste finnas på samtliga öppna förskolor. Semesterplanering för personalen
underlättas och fler får möjlighet att få sin önskade semester. Statistiskt skall det inte vara några
problem att få plats på Snickarvägen om vi utgår från förra årets barnantal under dessa veckor.
Personalen på förskolorna kommer lättare att kunna få ut sina önskade semesterveckor.
Information om nu förskola i Lundby
Gunnar informerade att det kommer att byggas en kommunal förskola Vid Lundbyskolan. Förskolan
kommer att stå klar till höstterminen 2017. Det kommer att bli en förskola med två våningar och
sammanlagt kommer det att vara sex avdelningar. Bygget kommer att starta upp i år.
Information om budget 2016
Gunnar informerade om budgeten för förskoleområdet för 2017. Området har ett
effektiviseringskrav på 2,5 % eller cirka 1,7 miljoner. I budgetarbetet har ledningsgruppen valt att
minska driften för varor och tjänster och kostnaderna för vikarier. Antalet barn kommer i stort sett
vara detsamma som föregående år och basbemanningen är precis som tidigare tre heltidspersonaler
per avdelning eller sex heltider på en modul.
Information om marksaneringen
De delar av gården vid paviljongen som man tidigare har hittat bly är nu sanerade. Återställande av
marken kommer att ske så fort väderleken tillåter. På ytterligare in liten del av gården har nya prover
tagits under höstterminen för att försäkra sig om att inte det fanns några värden som översteg
gränsvärdena. Man var inte helt nöjd, värdena var marginellt över gränsvärdena och man kommer
därför att ta fler prover på just den platsen.
Ingen grupp- och individfotografering
Ledningsgruppen i förskoleområde tre har beslutat att ingen av våra förskolor fortsättningsvis
kommer att arrangera någon form av grupp och/eller individfotografering från något företag.
Motiveringen till beslutet är att fotograferingen tar mycket kraft och tid från pedagogerna och
en del av barnen upplever olust inför fotograferingen. Det finns heller inga krav utifrån våra
styrdokument (Skollag och Läroplan) att förskolor skall arrangera fotografering. Flera av

vårdnadshavarna i föräldrarådet önskar individfotografering och en fråga kom upp om
förskolan kan upplåta lokaler under en lördag eller söndag så sköter föräldrarna allt övrigt.
Gunnar lovade att kolla vad förvaltningen har för policy för utlåning av lokaler och
återkommer snarast med besked till föräldrarna. När det gäller gruppfotografering eller
snarare bilder på sina kompisar i gruppen (kan vara fler bilder) kan föräldrar ta upp det på
föräldramöte med respektive grupp för att se vad personal eventuellt kan lämna ut till
föräldrar.
Information kring ny organisation på röd modul
I samband med återflytten till Snickarvägen började personal på röd modul att diskutera
annan organisation för sin verksamhet. Gunnar involverades och det hela slutade med att röd
modul nu har delats i två avdelningar Öst och Väst. Modulen som helhet har fortfarande
samarbete men barn och personal är nu uppdelade på var sin avdelning. Skälen till denna
förändring har varit att personal har haft svår att greppa hela modulen med alla barn och det
har varit många personaler som skall kommunicera och informera varnadra.
Barnaktiviteter i köket
De barn som kommer att ha aktiviteter i köket är husets femåringar. Det blir fyra barn i taget. Till en
början skall en personal från modulen följa med till köket. Efterhand får Eva och Niklas se om de tar
aktiviteten själv. Så länge en avdelningspersonal är med i köket får alla barn komma från samma
modul. Efter hand om Eva och Niklas tar aktiviteten själv kan barnen blandas från grön och röd.
Aktiviteten i köket kommer att vara att baka bröd till en början. Det kommer att ligga på tisdagar
klockan 13.30 med början den 9/2 och barnen kommer att äta mellanmål i köket. Brödet som bakas
kommer att serveras till frukost nästkommande dag. Barnen kommer också att få ta med sig bröd
hem som de bakat. Barnen som är i köket kommer att få kockkläder som vi beställer. De behöver
också ha inneskor i köket. Förskolan kommer att köpa in några, likande foppatofflor ,men det är bra
och önskvärt om barnen har med sig egna inneskor. Går till exempel bra med gymnastikskor bara de
är rengjorda undertill. Barnen kommer också att spontant få delta i andra aktiviteter i köket som till
exempel vid diskning och sortering av bestick med mera. Dessa aktiviteter kommer Niklas och Eva att
avgöra när i tid de passar bäst och vilka fler aktiviteter de kan röra sig om.
Brottning på förskolan
En förälder har ställt frågan vad vi ar för regler när barnen brottas. Förskolan har en
likabehandlingsplan där det bland annat står att vi har en nolltolerans mot trakasserier och
kränkande behandling på vår förskola. När och om barnen leker lekar som innebär att det finns risk
att de på något sätt kan skakad varandra ingriper vi som personal alltid. Samtal med barnen kring
vilka normer och värden som gäller på förskolan förs i olika sammanhang.
Nästa föräldraråd
Nästa föräldraråd bokades till den 19/4 klockan 18.00–19.30. Kallelse och dagordning skickas ut via
mail 14 dagar innan. Önskas någon fråga tilläggas dagordningen mailas den till Gunnar senast dagen
innan mötet. Gunnar vill också ha besked vilka som kommer till mötet, senast 15/4. Om antalet
föräldrar är fyra eller färre ställs mötet in.
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