
Föräldraråd på Tallbackens förskola den 28/11 – 17 

 Närvarande: Britt-Marie Ahl, Linda Eriksson, Johanna Lindqvist, Stina Gustafsson, 

Wictor Glavå. Samt föräldrarepresentanter från Tallbacken, Villervalla samt Björkdungen.  

 

 Vi går igenom föregående föräldraråds minnesanteckningar. 

 Bitte och de andra förskolecheferna har funderat på om det bara ska vara föräldraråd 

en gång per år. Det var inte alla som höll med utan det kommer fortsätta med 2 

ggr/år. 

 Svartå: lampan åtgärdad mellan förskolan och gymnastiksalen. 

 Bitte informerade om Specialpedagogerna vi har i förskolan, vilket som är deras 

uppdrag och hur de arbetar.  Stor skillnad när vi nu är 2 specialpedagoger f rom jan -

18. 

 Unikum: Fortfarande några förskolor som är pilotförskolor. Några som är i full gång 

är: Villervalla röd , Villervalla grön och Tallbacken avd. Myran påkopplas efter jul och 

Svartå under våren. Alla förskolor beräknas vara påkopplade i august -18.  

  Brist på förskollärare i hela landet men Degerfors får förskollärare till de lediga 

tjänsterna inom förskolan, få som lämnat kommunen.  

Bitte informerar att man inom förskolan arbetar mycket med kompetensutveckling. Det är 

en viktig del i att trivas på sitt jobb. Vi jobbar både med hela arbetslag samt också enskild 

kompetensutveckling. 

Barnantalet i Degerfors håller ett snitt på ca 17 barn och de jobbar på att hålla nere 

barnantalet. Under våren kan barnantalet öka marginellt på några avdelningar.  

Bitte informerar om att det öppnat en ny förskoleavdelning i Strömtorp. ”Vargen”.  

Vi diskuterade lite ang. föräldramöte, hur vi ska kunna locka fler föräldrar för det varit dålig 

uppslutning. Föräldrar får gärna komma med förslag hur vi pedagoger ska lägga upp det. 

Villervalla: Det var ett tag att det var mycket vikarier men att det har blivit bättre. 

Förskolan får en ny reviderad läroplan i maj 2018. Den kommer vi att arbeta mkt kring och 

delge vårdnadshavare information kring också.  

Fundering från föräldrarna: Blandade åldersgrupper både för och nackdelar, de yngre lär sig 

av de äldre, men just att det är lite nackdel om det är få av t.ex. äldre barn just kompisar, 

stimulering inför skolan (hamnar dem i kläm?) 

Tallbacken: önskar en 6 års grupp 

Fråga om gymnastiktider, varför är det inte oftare.  Vi svarade att det är ont om tider och att 

det är stor efterfrågan, men vi gör vad vi kan för att få mer tider i gymnastikhallen. 

Gift-fri förskola: Vi ligger i fas på förskolorna i Degerfors. 



Maten på förskolan kommer nu från Letälvsgården, förutom på Villervalla där de får maten 

från Parkskolans kök,  men det är på gång att byggas ett förskolekök i Karlskoga som ska laga 

maten till alla förskolor. 

Förskolorna har beviljats stor-städ. Detta kommer att ske under sommaren-18. 

Villervalla: önskar fler skoskydd av galon. 

Bitte frågade om föräldrar upplever att vikarier kommer och presenterar sig.  Det såg lite 

varierande ut. 

Blir ingen pepparkaksutställning från förskolorna i år, förskolorna kan komma med förslag 

hur vi förskolor kan delta på ett annat sätt. Hoppas det blir bättre uppslutning nästa år.  

Nästa föräldraråd är 17 april på Junibacken. 

 

 

    Vid pennan: Linda Eriksson 

 

 

 


