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Medverkande: Karin Winnerstam förälder på Mössan/Baskern, Sofie
Hammer förskollärare Baskern och Helena Järleskog förskolechef.
-Helena informerade om arbetet med likabehandlingsplanen där det är viktigt
att få med föräldrarnas åsikter. Vi pratade om vikten runt genus. Barnen ska
bli benämna med sitt namn och inte tex ”kom nu killar”
-Karin var nyfiken på tankarna om 1-5 års grupper. Fördelar är att de inte är
så många små att både de får mer uppmärksamhet av vuxna och de stora
barnen får ta hänsyn. Nackdelar är att barnen inte har så många lekkamrater i
sin ålder att leka med. Positivt med 5-årsgruppen, då får barnen chans att lära
känna varandra och kan hitta kompisar att leka med.
-På föräldra/barn enkäten så fick förskolan ett lägre resultat på frågan om
”Hur stimulerande utegården är”. I den frågan var vi överens om att vi tyckte
att Hattmakaren har en bra utegård med både gräs, skogsparti med stenar,
gungor, sandlådor och en asfaltsgång där de kan både sparka fotboll och
cykla. Karin som tidigare haft sina barn i Stockholm hade haft stationstänk
ute på sin gård där pedagogerna var stationerade och höll i olika aktiviteter.
Helena och Sofie tar det vidare till övriga pedagoger på huset.
-Den stora frågan på mötet var hur får vi med flera föräldrar till
föräldrarådet? En tradition som funnits på Hattmakaren under flera år är det
sk Hattmakarloppet, där barn, föräldrar och personal träffas under kvällstid i
slutet av Maj, för en trevlig sammankomst med medhavd picknic. Barnen har
fått sprungit ett kort motionslopp och sedan har alla umgåtts. Denna kväll har
anordnats av föräldrarådet och nu är min fråga som förskolechef Finns det
något intresse från föräldrarnas sida att vara med och anordna denna
kväll? Helena kallar till nytt möte i slutet av Mars där vår förhoppning är att
det ska komma fler föräldrar
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