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Klicka här för att ange mottagare.

Minnesanteckningar Föräldraråd Vätterskolan 2021-11-25
Närvarande: 2 vårdnadshavare, Emelie och Emma (representanter), Carina och
Anette (Flotten) och Helena (Rektor)
Sekreterare: Helena
Helena Dahlqvist, Rektor för förskolan hälsar alla välkomna till mötet och förklarar
syftet med föräldraråd.
Helena skriver anteckningar som läggs ut i Vklass och på Karlsborgs kommuns
hemsida.
Nuläge på kommunens förskolor:
Politiskt beslut på 17.5 barn/avdelning i Karlsborg. Varje avdelning bemannas
utifrån det barnantalet med 3 heltidstjänster.
Vi fördelar barngrupperna med 15 barn på de yngre barnens avdelningar och ca 20
på de äldre barnens. På höstterminen har vi inte riktigt haft fulla barngrupper på alla
förskolor. Vi har en kö under vårterminen som idag är ca 6 barn och vi har fler
platser lediga nu än antalet barn som står i kö.
Alla barn som står i kö kommer att få en förskoleplats men alla kommer inte att få
sitt första hands val av förskola.
Väldigt stort tryck på platserna i Mölltorp, behovet av fler förskoleplatser ökar där.
Covid-19
Hur har vårdnadshavare upplevt tiden under pandemin kopplat till förskolan?
Representanterna uttrycker att det har fungerat bra. De upplever eller hör ingen oro
från vårdnadshavarnas sida att lämna sina barn på förskolan under pandemin.
Representanterna uttrycker att dem hoppas och tror att alla förstår vikten av att vi
måste hjälpa till och att det blir en hel del VAB.
Systematiskt kvalitetsarbete:
Förskolan är en egen skolform och styrs av skollagen och läroplanen för förskolan.
Allt som vi planerar ska ha ett tydligt syfte mot läroplanens mål.
Vi har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete som vi arbetar levande med
under hela året och ett arbetssätt som vi har tydliga rutiner för.
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Vi följer regelbundet upp våra mål för att se vad vi behöver utveckla, förändra och
lägga mer fokus på. Det är en hjälp för pedagogerna i sin planering.
Det här läsåret arbetar förskolan Vätterskolan med att utveckla barnens förståelse
för kroppsuppfattning, motorik och hälsa som ett prioriterat mål på förskolan.
Förskolans systematiska kvalitetsarbete finns att läsa i Vklass och på Karlsborgs
kommuns hemsida.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling:
Ett otroligt viktigt område i förskolans läroplan är värdegrundsarbetet. Varje förskola
har en egen upprättad plan mot diskriminering och kränkande behandling som
revideras varje år i augusti. Även den planen arbetar vi med som ett levande
dokument under året så att det inte bara blir ord utan handling. På förskolans APT
konkretiserar vi begrepp i planen och följer upp att vi verkligen arbetar efter den eller
om det är saker vi behöver förändra.
Även planen mot diskriminering och kränkande behandling finns att läsa i Vklass och
på Karlsborgs kommuns hemsida.
Läslyftet:
Förskolorna i Karlsborg är med i läslyftet. Läslyftet är en kompetensutveckling i
språk, läs och skrivdidaktik som är baserad på aktuell forskning. Ett
språkutvecklande arbetssätt.
Läslyftet bygger på ett kollegialt lärande där man lär av varandra. Sanna Elander, vår
talpedagog är samtalsledare för läslyftet.
Den här terminen arbetar man i läslyftet med matematik och språkutveckling vilket
syns tydligt på avdelningarna och i verksamheten.
Pedagogerna informerar vad som är aktuellt nu på förskolan:
Carina och Anette berättar lite vad dem arbetar med just nu på förskolan kring sitt
prioriterade mål, läslyftet, olika grupper, traditioner m.m. Prata med personalen på
avdelningen för mer information.
Övrigt:
Ett önskemål från några föräldrar om att barnen möts upp i hallen av en pedagog för
att göra lämningen kortare. Helena uttrycker att lämningarna oftast är ett individuellt
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behov och uppmanar varje familj att prata direkt med pedagogerna om lämning för
sitt eget barn.
En fråga har kommit in gällande tomtemys och varför det inte istället är ett
traditionellt luciafirande på Vätterskolan.
Alla förskolor i Karlsborg uppmärksammar och firar våra traditioner men alla gör det
på lite olika sätt. På Vätterskolan ändrade man själva samverkan med er
vårdnadshavare till ett tomtemys istället för några år sedan då utvärderingarna av
traditionen visade att flera barn upplevde detta som oroligt och jobbigt istället för en
rolig upplevelse. Utvärderingarna av tomtemyset har varit mycket positiva.
Inget nytt att informera gällande ersättningslokaler för Vätterskolan. Vi har i
dagsläget ett kontrakt på Vätterskolan till 221231 men allt tyder på att det kommer
att förlängas. Politikerna arbetar med att Försvarsmakten (i Stockholm) ska ändra sig
gällande en utbyggnad av Ekorren.
Helena har även lyft andra alternativ till politikerna vilket innebär nybyggnation som
då skulle ersätta både Vätterskolan och Ekorren eftersom det verkar svårt och drar ut
på tiden med en utbyggnad av Ekorren. I dagsläget är det enbart utbyggnad av
Ekorren som politikerna arbetar och vill gå vidare med.
Representanterna uttrycker att det är positivt med Vklass.
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
Kontaktuppgifter till representanterna för föräldrarådet:
Emma Sandström: emmasandstrm@hotmail.com
Emelie Gabrielsson: ljuset__@hotmail.com
Nästa möte med föräldrarådet planeras om ca 6 månader.
Tack för en god samverkan.
Helena Dahlqvist
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