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Närvarande: John Wikberg, Elin Wikström, Anna Tiily, Therese Carlsson, Ulrika Ahlberg, Elionore
Westerberg, Anna Ånedahl, Marika Mäkinen, Cecilia Kempe, Erica Nilsson, Anna Björnberg, Eva
Bergvall (personal) och Gunnar Sandberg (förskolechef).
Parkering vid lämningar och hämtningar
När vårdnadshavare skall hämta och lämna sina barn får bara parkeringarna användas på förskolans
tomtmark. Vid har vid flera tillfällen haft bilar som för kortare tider stått i vägen för transportbilar
som kommer till förskolan. Chaufförerna har varit mycket irriterade. Om du som vårdnadshavare inte
har plats när du kommer får du parkera utefter gatan. För att underlätta för föräldrarna skall Gunnar
uppmana sin personal att parkera vid paviljongen.
Saneringen av gården
Saneringen av gården vid paviljongen är som tidigare informerats klar. Gunnar har vid ett flertal
tillfällen påtalat att gården måste iordningställas. Vid det senaste samtalet förra veckan med ansvarig
på Kommunfastighet lovades att man skyndsamt skulle hantera frågan. Har inget skett denna vecka
kommer Gunnar att kontakta ansvariga igen.
När det gäller de övriga platserna där man hittat blyvärden som marginellt överskridit gränsvärdena
så har man idag tagit ytterligar prover som beräknas vara analyserade till nästa vecka. Beroende på
dessa resultat får vi se hur vi kommer att gå vidare med ytterligare sanering eller återställande.
Information kring paviljongen
Paviljongen har inte permanent bygglov. Bygglovet har gått ut och kommer inte att förlängas av
Länsstyrelsen på grund av närheten till järnvägen. Gunnar har haft samtal med representanter från
förvaltningen, Kommunledningskontoret och Kommunfastighet hur frågan skall lösas. Paviljongen är
flyttbar och skulle kunna dockas ihop med huvudbyggnaden. En tänkbar lösning är dockning med
grön modul och arbetet skulle ta ett par tre månader. Om det blir så är planen att arbetet skall ske
efter sommaren nästa år så att inga barn skall behöva evakueras. Förskolan tappar under sommaren
alla barn som skall börja förskoleklass och paviljongens barn skulle säkert få plats i huvudbyggnaden
under byggtiden.
Föräldra- och barnekäten
Resultatet från barn- och föräldraenkäten har inte kommit än men vi vet att svarsfrekvensen för
Snickarvägen var mycket lågt, 37 % på föräldrasvaren och 23 % för barnsvaren. Resultatet av
enkäterna var tänkta att redovisas i maj på ett föräldramöte där Gunnar och en förskollärare från
varje modul skulle delta. Med tanke på den låga svarsfrekvensen kommer detta möte inte att bli av.
Förskolan kommer inte heller att kunna använda sig av resultaten som ett underlag i utvärdeingen av
verksamheten som skall göras i maj i den utsträckning som man önskat. Av de mål som förskolan har
i sina verksamhetsmål är två beroende av resultaten från föräldra- och barnenkäten. Det gäller

trygghets- och bemötande målen. Föräldrarådet beslutade därför att förskolan skall gå ut med två
enkätfrågor till föräldrarna och två till barnen födda 2010 och 2011 för att försöka få ett underlag till
utvärderingen. Gunnar kommer att under denna vecka göra enkäterna och se till att de blir
distribuerade. Föräldrarådet uppmanar alla att svara på frågorna.

Sommarverksamheten vecka 28-31
Under dessa veckor kommer samtliga barn från förskolorna Snickarvägen, Blåklocksvägen,
Ekenhillsvägen, Gustavsborgvägen, Flöjtvägen, Norrvallavägen och Edlingevägen att få sin omsorg på
Snickarvägens förskola. Antalet barn är i dagläget inte helt klart men vi kommer med största säkerhet
att ha två moduler öppna. Paviljongen kommer att vara stängd. När det gäller personalplaneringen
från Snickarvägen kommer det att finnas ordinarie personal på plats under samtliga veckor. Det
kommer inte att finnas personal från alla moduler och avdelningar. Antalet barn kommer att vara
cirka 20-30 stycken. Mer information kommer senare att ges till de vårdnadshavare som kommer att
ha sina barn på förskolan under dessa veckor.
Giftfri förskola
Snickarvägen har en handlingsplan för att miljögifterna på förskolan skall minskas. Den bygger på en
plan framtagen av Ekenhillsvägens förskola. De ingår i ett projekt där forskare från Örebro universitet
undersöker förskolors miljö runt om i Sverige samt i barns hemmiljö. Handlingsplanen är ännu inte
förankrad hos personalen. Under juni kommer personalen att få ta del av planen och ges kunskap om
hur man kan säkerställa en så giftfri miljö som möjligt. Detta kommer att göras genom att personalen
får ta del av material som är framtaget av Sundbybergs kommun.
Användandet av iPads på förskolan
En av vårdnadshavarna undrade hur och på vilket sätt som Ipas används på förskolan. Eva berättade
att på röd modul sitter barnen begränsad tid och att de ofta sitter fler barn tillsammans. När det
gäller de appar som barnen har tillgång till är de pedagogiska, ofta utifrån de ämnen som finns i
läroplanen såsom matematik, språk, teknik och naturvetenskap. Övriga moduler hade Gunnar och
Eva svårt att svara för varför de får återkomma med detta vid nästa föräldraråd.
Drag i sovrum
En av vårdnadshavarna upplever att det drar kallt i sovrummet på den gula modulen. Även personal
har tyckt detta. Gunnar kommer att lyfta detta med ansvariga på Kommunfastigheter och
återkommer i frågan vid nästa möte med föräldrarådet.
Nästa föräldraråd
Nästa möte för föräldrarådet blir 13/9 klockan 18.00–19.30. Kallelse och dagordning skickas ut via
mejl två veckor innan mötet.
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