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Datum

2019-05-15

Föräldraråd
Förskoleområde 1
Närvarande:
Ingela Geisler
Anette Karlsson
Annelie Qvist
Marie Mostad

Jennifer Keskiniva
Elinor Andersson
Anna Andersson

Datum

Onsdagen den 15 maj

Tid

18:30-19:30

Plats

Herrgården Prästkragen

1. Genomgång av föregående
protokoll/minnesanteckningar
2. Strömtorp
Bygglov är inskickat för gården. Degerfors-byggen kommer att påbörja
ombyggnationen så snart bygglovet är klart. Fyra parkeringsplatser kommer att
försvinna och ersättas på annan plats.

3. Herrgården
Irene, Yvette och Lilian går i pension. En ny förskollärare rekryterad. En
intervju till nästa vecka.

4. Jordgubben
Emelie tar över Tallmon när Katarina går i pension. Vi ser att barnantalet
minskar och därför rekryterar vi endast en förskollärare till. Intervju i juni. Det
är tveksamt om vi kan ha kvar Tallmon då det blir färre barn.
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5. Unikum
Er chans att se vad förskolan erbjuder och kunna diskutera detta med
personalen. Nya appen i Unikum upplevs svår av vårdnadshavarna. Den gamla
var lättare.

6. Tempus
Schemasystem för Herrgården och Skogslyckan till att börja med. En
föräldrarepresentant hade använt schema-app i annan kommun och tycker det
är toppen. Föräldrarna tycker att det låter smidigt.

7. Sommaröppet
Skogslyckan v 28-31.

8. Nyanländas lärande
Ett projekt som hela förvaltningen deltar i tillsammans med skolverket.
TMO – alla pedagoger ska gå på utbildning i traumamedveten omsorg.
Läslyftet – vi är med i läslyftet för tredje året. Detta år kommer modulen handla
om flerspråkighet i förskolan.
SKUA – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

9. Bokgåvor
Vi har fått pengar från Kulturrådet. Det ska finnas ett bibliotek på varje
förskola.

10. Barnrättskommun
Barnkonventionen blir lag. Utbildning till alla anställda i Degerfors kommun.

11. Specialpedagog
Ny specialpedagog är anställd. Eleanor Lundell, Kristinehamn.

12. Övriga frågor

Välkomna!

"[Namn - kontrasignering]"
"[Titel - kontrasignering]"
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