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Föräldraråd 21/11 2018
Närvarande
Nathalie Gran, föräldrarepresentant Fjärilen
Elin Martinsson, ersättare för föräldrarepresentant Nyckelpigan
Pernilla Plånborg, personal Trollsländan
Maria Johansson, personal Fjärilen
Susanna Larsson, biträdande förskolechef
Frånvarande:
Caroline Segerdahl, föräldrarepresentant Trollsländan
Maria Hammar, föräldrarepresentant Humlan
Syfte:
Föräldrar väljs på ett år i taget och är rådgivande, inget beslutsfattande, inga
enskilda ämnen. Ett informations- och diskussionsforum som för verksamheten
framåt
Allmänt på förskolan:
Vi arbetar aktivt med att bedriva undervisning ute, både enskilt och mellan
avdelningarna (prioriterat mål), samarbetsövningar, värdegrund (Superkompisar),
luciafirande, odlar lök, praxis, sortering/återvinning, tecken som stöd, ritat
självporträtt
Bra med att information går ut på Pluttra, leder till att alla får information
samtidigt.
Barnantal:
70 Kvarnbäcken
53 Myran
52 Vätterskolan
8 Ekorren (kommer fyllas på)
70 Kompassen
Barnomsorgskö:
Erbjudande om plats i Karlsborg/Ekorren. Öppettider kommer ses över, längre
tid för att hämta på flera förskolor. Inte det bästa med att åka till Karlsborg (eller
tvärtom), men det bästa just nu. Några barn har tackat ja, några väljer att vänta
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eller löst det på annat sätt. Bra i förhållande till en stor stad. Har det räknats på
högre personalkostnader?
Fotograferingen anordnades av föräldrarna gick bra, många föräldrar med på
småbarnskorten, positivt med syskonkort.
Pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare försvinner vid årsskiftet och blir en
förskoleavdelning, samma antal platser, mindre som söker verksamheten, strävar
efter en likvärdig förskola.
Genomgång av planen för studiebesök från förskola till åk 9, samt vux/sfi.
Aktiviteterna i planen utvärderas av barn och personal.
Uppskattat med gympa för 5-åringarna, det blir en överinskolning till skolan och
barnen lär sig ta ansvar och bli självständiga. Svårare att få tider i Karlsborg.
Tillagningskök skiljer sig åt mellan de olika skolorna och förskolorna, står det
tex köttfärs kan köken servera olika.
Ny reviderad läroplan kommer, personalen ska få utbildning. Bla kommer
mer fokus ligga på undervisning, integritet, hållbar utveckling, digitalisering,
nyanlända och högläsning. Förskolorna har fått mer pengar till böcker till sina
bibliotek och det kommer finnas Bokpåsar att låna ut.
V-klass, en ny lärplattform från aug-19, det kommer att så småningom ersätta
Pluttra, SAFI och Dexter. Den kommer att gälla från förskolan och upp till åk 9.
Personalen kommer att få utbildning.
Återkoppling från föräldramötet:
Långsiktig plan på gården är naturlig skugga från träd, nytt solskydd på lilla
gården. Mellan 11-15 är barnen ofta inne, vi har möjlighet att styra var på
gårdarna vi är.
Testat att ha 3-årsgrupp på småbarnsavdelningarna. Kan man ha en 3-årsgrupp
på hela förskolan?
En fråga som kom upp var hur man parkerar utanför Humlan eftersom det
saknas skyltning. Föräldraföreningen har varit i kontakt med ansvarig, ingen
åtgärd än. Sanna tar med frågan och kollar med tekniska.
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Kvarnbäcken firar 30 år 31/1 2019, alla barn bjuds in på dagen för att fira,
föräldraföreningen är med och sponsrar, på kvällen blir det öppet hus för
allmänheten kl 18-20.
Nästa möte:
Om föräldrar har frågor till vårens möte kan man lämna det till avdelningens
representant: Nathalie Fjärilen, Elin Nyckelpigan, Caroline Trollsländan, Maria
Humlan. En önskan är att bjuda med någon politiker till nästa möte, hur man
tänker långsiktigt med förskoleplatser i Mölltorp.
Vid anteckningarna
Maria Johansson
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Pernilla Plånborg

