Minnesanteckningar Samråd, 2012-05-08

Närvarande: Närvarande: Maria Morgensterns, bitr, rektor, Eva Jansson, personal Röda,
Cissi
personal Gråbo, Liselott Bosson, röda fsk, Maria Rundh, röda fsk, Åsa Mann, röda fsk,
Fredrik Kantor, röda fsk, Tina Thorsell, månen.

Föregående minnesanteckningar
Maria gick igenom föregående minnesanteckningar. Vissa av dem diskuterades vidare:

Veckobrevet upplevs som positivt, men det är svårt att få ordning på prenumerationen av
veckobrevet.

Mellanmålet på Röda förskolan kan förbättras. Barnen är hungriga när de kommer hem,
Bättre produkter köps numer in och Röda ska se över möjligheten att äta mellanmål kl 14.30 i
stället för 14.00.

Håbo-Tibble Förskolas föräldraförening ska göra en nystart. 6 stycken intresserade föräldrar i
nuläget. Fredrik Kantor tar tag i frågan igen i höst.

Grön Flagg
Förskolan deltog i skräpplockardagen som arrangeras av Håll Sverige Rent. En mycket lärorik
och uppskattad aktivitet enligt närvarande personal.

Hösten 2012
Maria visade och gick igenom brevet som ska skickas ut med information om höstens
grupper och personal.

Höstens planeringsdag blir måndagen den 20/8 tillsammans med skolan.

Föräldramöte
Månen har Föräldramöte den 15/5 på Röda Förskolan.

Utvärdering av verksamhetsårets Samråd.
Närvarande representanter tycker att antal träffar, 2/termin, är lagom.
Maria R. önskar mer effektiva möten.
Innehåll, vad ska mötet innehålla? Det kommer inte så många frågor från föräldrahåll. Kanske
tar man upp saker direkt med personalen när de inträffar. Maria har informerat om förskolans
arbetssätt mm och representanterna tycker att det ska fortgå.

Föräldrafika
Föräldrarna tycker att det är trevligt med föräldrafika. Förslag om att alternera mellan morgonoch eftermiddagsfika, så att det passar även de som har svårt att hinna till fikat på em.

Målning Gråbovägen
Gråbovägens uppfräschning har gått smärtfritt. Målning av det ljuddämpade taket har dock
inneburit högre ljudvolym.

Övriga frågor:

Litteraturtips
Maria R. tipsar om naturvetenskapslitteratur skriven av Hasse Persson. Labböcker,
experimentböcker.

Färdigställan Rödas gård
När ska Röda förskolan gård färdigställas? Maria har sökt de ansvariga för att få veta hur
mycket pengar det finns kvar men ännu inte fått svar.

Förskolerådet

Förskolerådet är ett forum för dialog mellan nämnd och föräldrarepresentanter. Nästa möte
äger rum torsdag den 24/5. Maria Rundh och Liselott Bosson går. De tänker ta upp
problemet med att få tag på vikarier och utbildad personal till Håbo-Tibble förskola. De vill
också att personalen funderar om det finns fler frågor de kan att ta upp.

Vikarieanskaffning
Maria har varit i kontakt med Lärarförmedlingen och tänker prova att anlita vikarier därifrån.
Hon har också träffat Veteranpoolen.
.
Närvarolappar
Fredrik Kantor tycker att personalen tjatar om närvarolapparna inför lov och klämdagar. Maria
förklarar att det anmälda antalet barn sällan överrenstämmer med antalet närvarande barn
dessa dagar. För mycket mat beställs och personal som velat vara ledig har jobbat i onödan.

Maria undrar om det är ok att hon skickar ut en påminnelse om vilka semesterveckor föräldrar
har anmält och föräldrarna tycker det är bra eftersom de inte allrtid kommer ihåg vad de
skrivit.

/Eva antecknade

