Föräldraråd
Datum: 2018-11-20
Tid: kl 18:00-19:00
Plats: Förskolan Kompassen
Närvarande: Liselotte Gustafsson bitr. förskolechef
Christina Burge förskollärare, Annelie Ström Svensson förskollärare
Josefine Wibjörk förälder avdelning gul, Marlene Blixt förälder avdelning röd.
Saknas föräldrar från avdelning blå och avdelning grön.

Liselotte hälsar deltagarna välkomna till mötet och berättar om syftet för mötet.
Gemensam policy
Den gemensamma policyn för föräldraråden i Karlsborgs Kommun är att ha ett föräldraråd
som är rådgivande (inte beslutande) och som arbetar för ett meningsfullt och utvecklande
samarbete mellan skola/förskola och hem.
Rektor/förskolechef leder föräldrarådet och skickar kallelse inför mötet som är förlagt till
1 gång/termin. Mötet sker på kvällstid och skriftliga anteckningar förs vilka senare publiceras
på förskolans/skolans webbsida.

Verksamhet
Christina och Annelie berättar om verksamheten på avdelningarna. Hela Kompassen
kommer att jobba med det prioriterade målet som är hållbar förskola, återvinning och
återbruk. Varje avdelning jobbar med detta på olika sätt och föräldrar delges detta genom
att man på Pluttra lägger ut bilder och text.

Information
Liselotte informerar om antalet barn som nu är inskrivna på våra förskolor i kommunen.
Kompassen 70 barn, Kvarnbäcken 70 barn, Myran 53 barn, Ekorren 8 barn och Vätterskolan
52 barn.
Karlsborgs kommun
Storgatan 16, 546 82 Karlsborg
0505-170 00, kommun@karlsborg.se
www.karlsborg.se

Just nu finns en kö till förskoleplatser men alla kommer att kunna erbjudas plats. Ekorren
kommer succesivt att utökas från januari 2019.
Fotograferingen kommer att upphöra i hela kommunen i förskolans regi. Detta med
anledning av att vi har en avgiftsfri skola, GDPR samt att det inte ligger inom området för
pedagogernas ansvar.
Det finns möjlighet för föräldraföreningen att ordna fotografering och låna lokalerna när inte
verksamhet bedrivs.
Den pedagogiska omsorgen på Vätterskolan upphör från 2019-01-01 enligt ett politiskt
beslut. Allt för få söker denna verksamhet och vi har ett stort behov av förskoleplatser. Vi ska
ha en likvärdig förskola.
Planen för studieresor för förskolans barn som är i åldern 1-5 år visas.
Vi informerar om att vi inom kommunen jobbar fram en plan för övergång/samverkan vad
det gäller förskola/förskoleklass/fritids så att det ser likadant ut i hela kommunen.
Det har kommit en ny reviderad läroplan som bl.a. sätter mer fokus på högläsning, barns
integritet, förskollärarens ansvar samt hållbar utveckling. Läroplanen kommer att
implementeras hos personalen under våren.
Vi har fått ett utökat anslag för inköp av böcker.
Kommunen kommer att börja använda en ny lärplattform , V-klass. Den kommer att
användas från förskolan och uppåt i åldrarna. Detta ska skapa en röd tråd för alla
barn/elever som är i vår verksamhet. Den kommer att användas bl.a. till
frånvarorapportering, schemahantering och dokumentation. Personal kommer att få
utbildning i hanterandet av denna med början i januari och föräldrar kommer att kopplas på
höstterminen 2019.

Lucia
Torsdagen den 13/12 firas lucia kl 16:30-17:30. föräldraföreningen fixar glögg och
pepparkakor.
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Övriga frågor
Föräldrarna påpekar att det varit mycket olika vikarier och det är bland annat så att några av
den ordinarie personalen varit sjukskrivna, vikarier som fått andra jobb osv. Det som vi kan
ta till oss är att man skriver upp vilka det är som jobbar på de olika avdelningarna under
dagen. Skulle det vara så att en ny vikarie, som barnet inte har träffat så mycket, öppnar just
den dagen på en småbarnsavdelning och barnet har ett äldre syskon på en annan avdelning
eller att barnet känner sig tryggare med annan ordinarie personal går det bra att lämna där
också.
När det gäller eftermiddagarna och att många barn och personal är ute kan det vara svårt för
föräldrar att veta vem som har haft barnet under dagen. Vi måste skapa bättre rutiner för att
föräldrar ska veta vem de ska prata med.
Påpekas att vagnsförrådet oftast är låst när man kommer och lämnar klockan 6:30. Påminn
om att den som kommer först tar som rutin att låsa upp förrådet. Det är även bra om det
markeras vart vagnar ska ställas så att de t.ex. inte ställs i vägen för brandsläckare.
Hjälpas åt att påminna alla (personal och föräldrar) att grinden ska vara stängd och att den
haspas.
Vore bra att sätta upp en skylt om detta på grinden.
Nästa möte
Det kommer att vara ett nytt föräldraråd i mars 2019. Finns det önskemål om att bjuda in
någon/några personer till det mötet? Föräldrarna undersöker detta och återkommer i
frågan.
Liselotte tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid tangentbordet
Annelie Ström Svensson
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