
Föräldraråd v.19 – Förskolan Kompassen 
2022-05-11 
 
Vi presenterade oss: 
Närvarande  
Vårdnadshavare: Simon (avd Gul) och Mouhayman (avd Grön) 
Lina Walin - biträdande förskolechef. 
Eva Stohlbin- personalrepresentant från avdelning Gul. 
 
 

• Beskrivning av organisation på förvaltningen: 
 
-Vi arbetar på uppdrag av Barn och utbildningsnämnden  
-Skolchef 
-Rektor  
-Biträdande rektor 
-Förskollärare, barnskötare, elevassistenter 
 
-Rekrytering biträdande rektor klar Cecilia Alexandersson blir ny rektor från augusti. 
-Rektor Mölltorp, annons ute , rekrytering pågår. 
-Specialpedagog Gunilla går i pension till sommaren – önskemål/behov av utökad 
specialpedagog på förvaltningen till höstterminen. Detta önskemål är beviljat. 
 

• Barnstatistik till hösten: 
 
-Stort tryck på Mölltorp, många barn som vill in på Kvarnbäcken. Kvarnbäcken 
kommer inte kunna ta emot alla barn som vill dit under året. 
Förmodligen kommer i alla fall under vårterminen barn i Mölltorp att erbjudas platser 
i Karlsborg om inget annat händer innan dess. 
 
-Ej fulla grupper på Kompassen, Myran, Vätterskolan i höst. Ekorren så gott som full 
grupp. 
 
-Personal fördelas utifrån barnantal – skolpeng. Höstens 62 barn ger 10,7 tjänster från 
aug. 
 
-Rekrytering av ny personal. Vi intervjuar förskollärare och lägger personalpusslet nu 
i maj- info kommer inom kort. 
 

• Breddad rekrytering – Projekt via AME 
 
-Arbetsmiljöåtgärd. Baktawar kommer att arbeta på Kompassen , huvudsakligen med 
köksrelaterade sysslor. 
-Målet med detta är att frigöra tid för pedagogerna och i det ge förutsättningar för att 
skapa högre kvalitet och måluppfyllelse för barnen. 



 
• Vklass – Vi förväntar oss att alla läser och tar del av uppgifter och information – 

Säg till personalen om det strular eller ni vill ha hjälp och handledning 
 

• Ny förskola? 
 
-Frågan diskuteras och olika alternativ är uppe. Kommunen jobbar på att hitta en 
framkomlig lösning och ta fram ett bra och hållbart alternativ. 
 

• Ökad samverkan på Kompassen bland annat genom hussamordnare. 
Information om samarbete på Kompassen samt info om nya vikarier på väg in. 

• Ny mat-organisation på Kompassen- på prov från 2/ 5 - 22. 
 

• Personalen, genom Eva, berättar – Vad är på gång i verksamheten nu? 
 
Röd har 15 barn och tre personal + Mhret. De arbetar bland annat med hur man är en 
bra kompis och med odling. 
 
Blå och grön har 20 barn + tre personal / avdelning +  och viss assistans på 15 timmar/ 
vecka. 
 Blå arbetar med läslyft och mattebegrepp samt 6-årsgrupp + simning med de stora 
barnen. 
 
Gul har 15 barn och tre personal. Gul arbetar bland annat med ett fjärilsprojekt just nu 
och följer fjärilarna från larv till puppa till fjäril. 
 
Huset arbetar tillsammans en hel del både ute och inne och Kompassen har en IKT- 
inspiratör, Sandra på röd, som stöttar huset i arbetet med teknik mm 
 
I höst kommer en Funboard till Kompassen som IKT- inspiratörerna får utbildning på. 
En funboard är som en stor Ipad där flera barn kan samarbete. Mer info kommer. 

 
• Frågor från vårdnadshavarna 

Inga frågor. 
 
 

• Tack för idag – Minnesanteckningar läggs ut i Vklass och på Karlsborgs 
kommuns hemsida. 


