
 

 
 
 

  

 

Föräldraråd 
Anteckningar från föräldraråd på förskolorna under höstterminen 2022.  

Rektor informerade allmänt om nuläget 
o Under vårterminen kommer det att bli fullt på alla avdelningar på 

Kompassen, Kvarnbäcken och Ekorren. 
o Alla barn som står i kön i dagsläget kommer få plats men alla 

kommer inte att få sitt förstahandsval. 
o Vi håller på att upphandla ett nytt system för 

barnomsorgsplaceringarna vilket kommer möjliggöra fler digitala 
tjänster som numera hanteras delvis manuellt, tex. ansökan, 
uppsägning, inkomstuppgifter. 

o Helena Dahlqvist, rektor förskolan, och Cecilia Alexandersson, bitr. 
rektor förskolan är ute på verksamhetsbesök på alla avdelningar 
kontinuerligt. Efter verksamhetsbesök har vi pedagogiskt samtal på 
avdelningen.  

o Kollegialt lärande och samverkan är viktiga bitar i vår verksamhet. 
Utbildningar som personal går denna termin är bland annat Läslyftet 
via Skolverket samt bildstöd och tecken som stöd via personal 
kopplat till vår barn- och elevhälsa. 

Vklass   
o Funktionen lovschema har vi nu använt till höstlovet och jullovet. 

Personal och vårdnadshavare tycker det överlag är en bra och enkel 
funktion. 

o Vi påminner om att det finns viktiga dokument som förskolan följer, 
som finns att läsa i Vklass under dokument i vänstermenyn: 
 Rutin för diskriminering och kränkande behandling 
 Systematiskt kvalitetsarbete 
 Riktlinjer för barnomsorg 
 Förväntansdokumentet 



 

 

 
 
 

  

 

Prioriterat mål - Läslyftet 
o Prioriterade målet för läsåret sätts vid terminsstart och är i år 

sammankopplat till arbetet med Läslyftet som i år handlar om 
språkutveckling via natur och teknik. Avdelningarna har jobbat 
mycket med att utforska verb samt håller nu på med teknik i 
barnlitteratur. Ni kan följa deras spännande aktiviteter kring detta i 
dokumentationerna i Vklass. 

 
Ny förskola 
o Det har beslutats att det ska byggas en ny förskola i Karlsborg som 

ska ersätta Vätterskolan och Ekorren.  Kommer att byggas där gamla 
Tallkotten låg i norra skogen. I dagsläget är ingen tidsplan satt och 
beslut kommer tas inom kort gällande antal avdelningar som den nya 
förskolan ska innehålla.  

Övrigt  
o Pedagogerna informerade om verksamheten, vad arbetar man med nu 

och vad som är på gång framöver. För mer information kontakta 
personalen på ditt barns avdelning.  

o Inga övriga frågor inkomna från vårdnadshavare.  
o Nästa föräldraråd kommer ske under vårterminen 2023.  
o Närvarande på föräldrarådet var rektor/bitr. rektor, personal från 

förskolan samt valda föräldrarådsrepresentanter.  
 
 
 
Helena Dahlqvist Cecilia Alexandersson 
Rektor förskolan Bitr. rektor förskolan 
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