
Föräldraråd 2/5 -19 

Regnbågen, Guldgruvan och Skogslyckan. 

 

Åsa hälsar alla välkomna. 

Information: 

 Läget på varje ställe. 

Ordinarie personal på Guldgruvan. 

Regnbågen ordinarie personal. 

Skogslyckan lite förändringar Fia till Lönnen.  

 

 Unikum: 

Till för pedagoger och föräldrar. Främst till för förskolans kvalitetsarbete, att utveckla 

verksamheten på förskolan. 

 

 Tempus: Schemasystem. 

Skogslyckan och herrgården fortsätter en termin till. 

Tanken är att alla förskolor ska kopplas på beroende på vad utvärderingen säger. 

 

 Sommaröppna: 

Skogslyckan veckorna 28-31. 

Många erfarna vikarier arbetar. 

 

 KUF: 

Går in i ett projekt ”Nyanländas lärande”. 

Arbetssättet gynnar alla barn. 

Förskolan kommer att arbeta med en modell i ”Läslyftet”. 

 

 Utbildning för pedagoger: 

TMO- Traumamedveten omsorg (Rädda Barnen) 

SKUA- Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. En pedagog från varje område utbildas 

och handleder sedan övriga pedagoger. 

 

 Bokgåvan: 

 

 Degerfors utsedd till Barnrättskommun: 

Alla pedagoger i förskolan får utbildning i Barnkonventionen, denna blir lag 2020. 

 

 Ny specialpedagog Elianor Lundell börjar efter semestern. 



 Hälsa och rörelse viktigt. Allt fler barn som rör sig mindre. 

 

 Unikum: 

Guldgruvan föräldrarna får många inlägg på grund av byte i olika grupper. Det fixar sig till 

hösten. 

Bara pedagogerna som ser om föräldrarna kommentarer i barnens lärlogg. 

Bilder på alla barn i den gemensamma lärloggen. Bara de barn vars föräldrar godkänt att 

barnen får vara med. 

 

 Åsa informerar om att vi inom förskolan inte får skicka sms till föräldrarna. Vi får svara 

ex. OK, krya på er. 

Vi kan sköta kommunikationen genom unikum. Ex boka samtal. 

Spikar i trädstammarna på Guldgruvans gård. Dessa kollas upp. 

Vi pratar om personal på Guldgruvan till hösten. 

 

 Locka till föräldramöte. HUR? 

Bra med föräldramöten på avdelningarna. 

Tacksamt med bilder. 

 

 Från och med hösen kommer maten att komma ifrån Karlskoga Storängen. Mer anpassad 

mat för förskolan. Förskole maten har mer riktlinjer att följa angående kosten. 

 

 

 

 

 

 


