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Datum

2017-11-16

Föräldraråd
Förskoleområde 1
Datum

2017-11-15

Tid

19:00-20:00

Plats

Jordgubbens förskola

Deltagare

Ingela Geisler
Monika Andersson
Marie Mostad
Annelie Qvist

Linda Högkvist
Kristina Standar
Anders Sandin

1. Ombyggnation Rödluvan
Vi diskuterade runt säkerheten och miljön under ombyggnationen på
Rödluvans förskola. Ingela redogjorde för hur vi samarbetat för att säkerställa
säkerheten och att vi samarbetar med Skogsdungen då det bullrar eller att vi av
annan anledning inte kan vara i lokalerna. Upplevelsen är att pedagogerna gör
ett mycket gott arbete för att verksamheten ska fortgå så normalt som möjligt.
Ingela finns på telefon 0586-48351 om ytterligare frågor finns.

2. Vikarier
Det finns en oro för att vikarier som inte känner barnen är själva med dem eller
byter blöjor på dem. Vi är mycket noga med att vikarierna ska känna barnen
och att pedagogerna ska ha så stort förtroende för vikarierna innan det är okej
att de är ensamma med barnen eller byter blöja på dem. Vi diskuterade hur vi
arbetar med att stärka barns känsla av integritet samt rätten att säga nej.

3. Arbetskläder
Personalen har nu utrustats med innekläder, vinterkläder, regnkläder,
vinterstövlar samt gummistövlar.

4. Storstäd
Vi har fått pengar till årligt storstäd samt fönsterputsning av samtliga förskolor.
Detta kommer att ske en gång/år på våren/sommaren.
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5. Dokumentation
Vi pratade om hur Unikum kommer att underlätta dokumentationen för
pedagogerna samt göra den mer tillgänglig för föräldrarna.

6. Tallmon
Tallmon har en mycket bra verksamhet och föräldrarna önskar att den kommer
att vara kvar.

7. Ny läroplan
Förskolan kommer att få en ny läroplan i maj 2018. Där kommer det att stå om
begrepp som undervisning och digitalisering.

8. Fortbildning
Alla pedagoger får utbildning i brandkunskap var femte år och HLR för barn
vartannat år. Just nu har vi fortbildningar kring teknik, främlingsfientlighet,
Unikum samt läslyft med handledningsutbildning på gång. Till våren kommer vi
att satsa på stresshantering med Johanna Kagerup.
Vi fick ett boktips och föreläsningstips från Linda som läser till specialpedagog.

Monika Andersson
Ingela Geisler

