Föräldraråd
Datum: 2019-04-29
Tid: kl 18:00-19:00
Plats: Förskolan Kompassen
Närvarande: Liselotte Gustafsson bitr. förskolechef
Helena Barkestam förskollärare, Anne Karlsson barnskötare
Josefine Wibjörk förälder avdelning gul, Marlene Blixt förälder avdelning röd.
Saknas föräldrar från avdelning blå och avdelning grön (anmält förhinder).
Liselotte hälsar deltagarna välkomna till mötet och berättar om syftet för mötet.
Gemensam policy
Den gemensamma policyn för föräldraråden i Karlsborgs Kommun är att ha ett föräldraråd
som är rådgivande (inte beslutande) och som arbetar för ett meningsfullt och utvecklande
samarbete mellan skola/förskola och hem.
Rektor/förskolechef leder föräldrarådet och skickar kallelse inför mötet som är förlagt till
1 gång/termin. Mötet sker på kvällstid och skriftliga anteckningar förs vilka senare publiceras
på förskolans/skolans webbsida.

Verksamhet
Helena och Ann berättar om verksamheten på avdelningarna. Hela Kompassen kommer att
jobba med det prioriterade målet som är hållbar förskola, återvinning och återbruk under
hela läsåret. Under våren 2019 har man också jobbat med social hållbarhet. Varje avdelning
jobbar med detta på olika sätt och föräldrar delges detta genom att man på Pluttra lägger ut
bilder och text.
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Information
V-klass
Liselotte informerar om att den nya lär plattformen V-klass kommer att börja användas
höstterminen 2019. Det kommer mer information från personalen till vårdnadshavarna
under kommande månader. Kommer tas fram en manual för föräldrar. Vad det gäller
förskolan så är Annelie och Eva inspiratörer och har fått viss utbildning i V-klass.
Ekorren
Ekorren blir en ordinarie avdelning nu och tillhör förskolan Myran. Sedan kommer även
avdelningen Bojen (barn och personal) som nu tillhör Vätterskolan att flytta ner till Ekorren
under augusti. Detta är positivt eftersom lokalerna på Ekorren är bra lokaler att bedriva
förskola i.
Uteförskola
Vi jobbar inte aktivt för en uteförskola just nu. Vi tittar på andra alternativ för uteverksamhet
som t.ex. kan man ta tillvara på utevistelsen på förskolan som är idag, kan man tänka
annorlunda mot idag, kan vi flytta ut verksamhet. Hur använder vi utevistelsen idag?
Planerad? Spontan?
Lpfö-18
Lpfö 18 är den nya reviderade läroplanen för förskolan och vi arbetar med att implementera
den hos personalen och det sker oftast på våra arbetsplatsträffar genom pedagogiska
diskussioner.
Kompetensutveckling
Vad det gäller kompetensutveckling har vi under våren jobbat med Läslyftet (syfte att ge
barnen ett rikt och nyanserat språk samt ett bra ordförråd), digitalisering(V-klass),
processledarna har fått en studiedag runt förskolans digitala lärmiljö samt hur man kan
tänka genom att bygga upp lärmiljöer i ämnet, tecken som stöd, Polyglutt (digitala böcker på
många språk).
Tjänster
Vi jobbar med rekrytering och har tjänster ligger ute på kommunens hemsida. Vi har en
pooltjänst på 80% som jobbar på alla förskolor i kommunen.
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Lokalvård
Vad det gäller lokalvården är den i kommunens regi sedan februari 2019.

Hösten
Inför hösten arbetar vi nu med nyplaceringar och ev. omplaceringar och beräknar att de ska
vara klara senast i början av juni.

Nästa möte
Det kommer att vara ett nytt föräldraråd i oktober 2019. Finns det önskemål om att bjuda in
någon/några personer till det mötet? Föräldrarna undersöker detta och återkommer i
frågan.
Liselotte tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid tangentbordet
Ann Karlsson
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