Minnesanteckningar fran föraldrarad
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Närvarande: Cissi Kempe, Amanda Lindblom, Therese Carlsson, Elionore Westerberg, Erica Nilsson,
John Wikberg, Marie Volkevic, Sanita Ramic (förskolechef), Gunnar Sandberg (förskolechef), Brita
Sundström (personal).
Information från Eva i köket.
Eva informerade föräldrarna om hur köket ställer sig till föräldrars önskemål att barn inte skall få äta
eller dricka allt som serveras på förskolan. Självklart serverar förskolan specialkost till de barn som
har olika former av allergier eller andra sjukdomar. Förutsättningarna är att de barn som skall
utesluta viss kost skall ha detta styrkt från en läkare.
Ny förskolechef.
Sanita Ramic som nu är ny förskolechef för Snickarvägen och Flöjtvägens förskolor berättade kort om
sig själv och vad hon tidigare arbetat ned.
Barn- och personalplanering inför höstterminen.
Gunnar och Sanita informerade om hur planeringen gällande barn och personal ser ut inför
höstterminen när paviljongen läggs ner. Den personal som blir kvar från paviljongen är Carina, Sofia
och Eleonore. De kommer att flytta till avdelningarna Gul, Röd Öst och Röd Väst. Det innebär att de
barn som flyttas ner från paviljongen kommer att ha personal med sig som har varit i paviljongen.
Sofia kommer att gå in på avdelning Röd Väst samtidigt som Helena kommer att bli en av förskolans
internvikarie, Ellinore kommer att gå in på den Gula modulen på en vakant tjänst och Carina kommer
att gå in på avdelning Röd Öst samtidigt som Jennie Thorning kommer att vara en av förskolans
internvikarie på de 20 timmar som hon arbetar. På avdelning Grön kommer Mia Olsson att gå in
istället för Sandra Eriksson som kommer att arbeta som intervikarie på förskolan. Sandra är idag
föräldraledig. Emelie som idag arbetar som resurs på Solen kommer att placeras på avdelning Röd
Öst.
Några barn från Snickarvägen står på överflyttning till den nya förskolan i Gredby och samtliga barn
födda 2011 kommer att lämna oss för att börja i förskoleklass. Vi räknar med att drygt 120 blir kvar
på förskolan och därmed är förskolan i stort sett full. Vi kommer därför att erbjuda Röd Västs barn
födda 2012 plats på den nya förskolan för att på så sätt skapa platser på Snickarvägen. Då hoppas vi
att de syskon som står i kö till Snickarvägen skall få plats. Vi får då också ner kullen 2012:or som är
många till antalet, 44 stycken. Normalt ligger kullen hos de äldsta barnen på 28-34 och det skulle bli
svårt att ersätta en så stor kull efter sommaren 2018.
Nya parkeringsregler
Föräldrarådet uppmanar samtliga vårdnadshavare att följa de regler som nu gäller för förskolan.
Samtliga har fått en information från Gunnar men många följer inte de regler som nu gäller.
Förskolan kommer att informera Securitas om vilka tider som det ”syndas” mest vilket kan resultera
att flera kan få parkeringsboter. Securitas kommer också på egna initiativ göra kontroller för att se
att reglerna efterföljs. Föräldrarådet vill också återigen påtala att främsta skälet är en
barnsäkerhetsfråga. Vi vill inte att något barn skall bli påbackad. Nyttotrafiken har också påtalat och
varit mycket irriterade när de inte kommit in för ur- och inlastning.
När ni parkerar (på parkeringen) mot förskolan se till att inte köra för långt fram. De som kör
barnvagnar kommer inte fram på gångstråket utmed staketet.

Problem med inomhusluften
Förskolan har under en tid haft problem med lukt på förskolan. En teknikergrupp från
Kommunfastigheter arbetar med åtgärder. Det första som nu är gjort är att samtliga rör under
fastigheten har filmats av Stahrebolaget. Man kunde i den första filmningen konstatera att ett
avloppsrör var trasigt och nu inväntar vi resultaten från den andra filmningen. En träff är inplanerad
med teknikergruppen till måndag 20/2 för att se vilka åtgärder man kommer att vidta. Gruppen har
lovat att arbeta skyndsamt för att snarast eliminera problemet.
Sommarförskola
I sommar kommer Snickarvägen att vara den förskola som är öppen under veckorna 28-31 i
förskoleområde Väster. Vecka nio kommer samtliga vårdnadshavare att få en lapp att fylla i när det
gäller barnens semestrar. Lappen skall lämnas åter till personalen senast den 24/3 för att
ledningsgruppen skall kunna planera för personalens semestrar.
Att upptäcka barn som är utsatt för övergrepp
Marie lyfte frågan om hur vi arbetar med att upptäcka barn som blir utsatta för övergrepp. Personal
som arbetar på förskolan har en anmälningsskyldighet om man misstänker att barn på något sätt far
illa. En orosanmälan skall då göras till socialtjänsten. Detta följer vi på Snckarvägen. I kartläggningen
som görs för upprättande och revideringar av vår likabehandlingplan görs barnintervjuer som har
mycket fokus på barns trygghet på förskolan. Avdelningarna har också olika arbetsmetoder för att
främja likabehandling och förebygga diskriminering. Marie visade och gav till förskolan ett material
som Rädda barnen har gett ut som heter ”Stopp min kropp” som handlar om hur man pratar med
barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Ledningen kommer att se över materialet och se
om förskolan kan få användning av det i verksamheten.
Nästa möte för föräldrarådet
Nästa möte för föräldrarådet bestämdes till tisdagen den 25/4 klockan 18.00–19.30

