Föräldraråd den 29/4 2019
Närvarande:
Nathalie Gran, föräldrarepresentant Fjärilen
Elin Björserud, föräldrarepresentant Nyckelpigan
Caroline Segerdahl, föräldrarepresentant Trollsländan
Maria Hammar, föräldrarepresentant Humlan
Pernilla Plånborg, personal Trollsländan
Linda-Marie Söderström, personal Humlan
Sanna Larsson, biträdande förskolechef

Det här händer på förskolan:
Trollsländan: Barnen har målat, mätt och sytt egna gardiner, odling, mycket för 6-åringarna med bad
och skola. Läslyftet.
Nyckelpigan: Läslyftet, odling, vårtecken, drama.
Humlan: Läslyftet, odling, film, 3-årsgrupp, vårvägg.
Fjärilen: Läslyftet, projekt närmiljö, blanda grupper, räknar, odlar, röstar för att barnen ska känna att
de har inflytande över vad de ska göra.
Under våren har vi haft språket som en röd tråd i vårt arbete. Vi har utgått från den nya reviderade
läroplanen som träder i kraft 1/7 – 19 och där man poängterat högläsningen. Genom kulturrådets
uppdrag av regeringen har alla förskolor fått gratis böcker som man är mycket glada för. Man har
också fått ett digitalt bibliotek där man också kan erbjuda böcker på många olika språk.
Personal från alla förskolor har deltagit i en kompetensutveckling i form av Skolverkets läslyft, ett
språkprojekt där barnen är involverade. Personalen har läst och sett på film om hur man kan arbeta
med barnens språkutveckling, därefter träffats i grupper med övrig personal från andra förskolor för
ett kollegialt lärande. Detta har gett nya verktyg för att arbeta med språket. Barnen har varit
intresserade och man såg direkt att det skett en utveckling med ökat ordförråd med mera. Man har
förhoppningen att kunna fortsätta med läslyftet till hösten.
V-klass: startar aug-19, ny lärplattform. Föräldrar ska lägga in schema och frånvaro. Personalen kan
lämna information, meddelanden och dokumentationen kommer även att ligga här. Följer med upp i
skolan. Mer information kommer.
Ekorren i (i före dettta Neos lokaler) öppnades i höstas, under sommaren flyttar avdelning Böjen från
Vätterskolan dit. Tillhör Myrans förskola i Karlsborg.
Ej ett behov av en uteförskola nu, jobbar ej aktivt med det.
Plan mot kränkande behandling finns på hemsidan.
Lokalvården tillhör inte längre BUN, Sanna städar på två ställen och timmarna har minskat.

Man jobbar just nu med placeringar och överflytt inför ht-19.
Förskolans dag 16/5 firas gemensamt på gården.
12/10 fotografering på Humlan, styrelsen ansvarar, utskick i god tid.
Bra samarbete mellan föräldraförening och personal. Stort tack till föräldraföreningens engagemang!
Parkeringen utanför Humlan är fortfarande dålig, svårt att veta hur man ska stå. Sanna tar med och
lyfter till ansvariga.

Vid anteckningarna

Pernilla Plånborg

Sanna Larsson

