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Minnesanteckningar Föräldraråd Myran 2022-05-03 

Närvarande: 1 vårdnadshavare, Maria (representant), Marie (Flugan), Annelie 

(Ekorren) och Helena (Rektor) 

Sekreterare: Helena 

 

Helena Dahlqvist, Rektor för förskolan hälsar välkomna.  

Helena skriver anteckningar som läggs ut i Vklass och på Karlsborgs kommuns 

hemsida. 

 

Organisation på förvaltningen: 

Vi arbetar på uppdrag av Barn och utbildningsnämnden. Det är dem som sätter 

ramarna för vad vi har att arbeta utifrån och som fattar beslut. 

 

Skolchef – Harald Lundqvist 

 

Rektor för förskolorna med ett övergripande ansvar – Helena Dahlqvist 

 

Biträdande rektor – Liselotte Gustafsson  

 

Förskollärare, barnskötare, elevassistenter 

 

Rekryteringar: 

Tyvärr har biträdande rektor varit drabbad av långa sjukskrivningar och en hög 

frånvaro vilket har gjort att BUN (barn och utbildningsnämnden) efter att flera olika 

vikarier varit inne på tjänsten nu fattat ett beslut om att rekrytera en biträdande 

rektor för att personal/verksamhet/rektor ska få det stödet som är tanken i 

organisationen. Detta innebär en förstärkning av ledningen på pappret just nu. 

Rekryteringen förväntas vara klar under v.19 och den nya biträdande rektorn börjar 8 

augusti. 

 

Vi har kallat 3 förskollärare till intervju i veckan för rekrytering till höstterminen. 

 

       

Datum  

2022-05-06  

  

Vår kontaktperson 

  

Helena Dahlqvist 

Rektor förskolan 

helena.dahlqvist@karlsborg.se 

17326 

 

Klicka här för att ange mottagare. 
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Vi rekryterar löpande timvikarier till förskolan vilket är en stor omsättning på 

och vi har ett stort behov av. 

 

Gunilla Lindgren, specialpedagog går i pension till sommaren. Rekrytering 

pågår. Rektorer/elevhälsochef har ansökt om utökning av specialpedagog på 

förvaltningen. Inget beslut är fattat men vi är optimistiska då detta är ett stort 

gemensamt behov vi haft god dialog med BUN om. 

 

Rektor på skolan Mölltorp är också en pågående rekrytering på förvaltningen 

då Karin Blomster, nuvarande rektor slutar till sommaren. 

 

Barnstatistik till hösten: 

Stort tryck på Mölltorp, många barn som vill in på Kvarnbäcken. Som det ser 

ut just nu kommer Kvarnbäcken kommer inte att kunna ta emot alla barn 

som ansöker dit under hela året. 

Förmodligen kommer i alla fall under vårterminen barn i Mölltorp att 

erbjudas platser i Karlsborg om inget annat händer innan dess. 

 

Det ser inte ut som att det blir fulla barngrupper till hösten på Kompassen, 

Myran, Vätterskolan i höst. Ekorren kommer så gott som ha full barngrupp.  

 

Personal utifrån rådande barnantal då kommunen har skolpeng 

 

I slutet av maj kommer förmodligen erbjudande om förskoleplats skickas ut 

till samtliga barn som står i kö till hösten. Alla kommer att erbjudas en plats 

kring önskat datum och önskad förskola. 

 

Breddad rekrytering – Projekt via AME 

Vi har gått med i ett projekt som heter ”breddad rekrytering”. Handlar om att 

personer som idag är kopplade till AME kan få en praktikplats på förskolan 

som sedan kan leda till en tjänst. Personen ska göra uppgifter som inte kräver 

en pedagogisk utbildning som många praktiska moment under en dag. Detta 

är ett projekt som bekostas av AME som i dagsläget finns under 2022. Vi 

planerar att starta igång nu under maj månad. 
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Vi ser detta som en möjlighet och en arbetsmiljöåtgärd för personalen men 

också en kvalitetsökning då pedagogisk personal kan lägga mer tid på barnen. 

 

Vklass: 

Hur upplever vårdnadshavarna Vklass? Maria som är representant tycker det 

är väldigt positivt och hör bara positiva signaler från andra vårdnadshavare. 

 

Vi förväntar oss att alla läser och tar del av uppgifter och information som vi 

lägger ut i Vklass. Säg till personalen om det strular eller ni vill ha hjälp och 

handledning.  

 

Ny förskola? 

Frågan diskuteras och olika alternativ är uppe. Jobbar på att hitta en 

framkomlig lösning och ta fram ett bra och hållbart alternativ. Handlar om 

att ersätta Vätterskolan och ev. även Ekorren. Återkommer i frågan. 

 

Personalen berättar – Vad är på gång i verksamheten nu: 

Läslyftet och det prioriterade målet är en röd tråd i verksamheten. Annars 

planeras det för förskolans dag, översinskolning för 6 åringarna till 

förskoleklass/fritids, det odlas för fullt både ute och inne samt planeras för 

barngrupperna till hösten och vilka barn som ska byta avdelning efter 

sommaren. Prata med personalen om mer information från verksamheten 

och läs i Vklass om vad barnen gör på dagarna. 

 

Frågor från vårdnadshavarna? - Inga inkomna frågor. 

 

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte på att ta upp det i första hand 

med personalen på avdelningarna eller med mig. Vi vill ha en god dialog med 

er. Jag nås lättast på helena.dahlqvist@karlsborg.se 

 

Tack för en god samverkan.  

Helena Dahlqvist 

mailto:helena.dahlqvist@karlsborg.se

