Samrådsminnesanteckningar
19/3-2014
Närvarande: Anna Karlqvist, Hans Nääs, Linn Kangas, Camilla Forsberg, Tiina Honkanen,
Maria Morgensterns (bitr. rektor), Mikael Blomqvist (pedagog), Shona Dixit Carlsson
(pedagog)
Maria öppnar mötet med information om föregående protokoll. Det skickades som ett
attachment till veckobrevet till samtliga föräldrar.
Enligt Läroplanen ska föräldrarna kunna vara med och påverka sitt barns situation på
förskolan. Alla samrådsrepresentanterna framför att de kan påverka verksamheten i den
mån de vill.

-

Läget på Gråbovägen diskuterades. Virpi har kommit in som förstärkning för gruppen
på Månen. Månens introduktionsbesök till Mellangården kommer att ske under
våren och ett f-möte till blivande Lönnen föräldrar kommer också att ske under våren
uppe på Mellangården. Cissi Arnblom kommer snart att gå på föräldraledighet och
hennes ansvar som hemsides och veckobrevsansvarig på hemsidan kommer så
småningom tas över av Micke Westlund (pedagog på Lönnen). Till dess har Maria
Morgensterns det huvudsakliga ansvaret att lägga ut veckobreven på hemsidan.

-

Alla föräldrar bads att fylla i Pilen enkäten. Vi behöver en svarsfrekvens på 65 % och
just nu är det bara 16 %. Tiina Honkanen vill gärna att den här informationen
kommer ut i skolans veckobrev med. Maria ska skicka ett informationsbrev i
pappersformat till samtliga föräldrar på förskolan där det står om klämdagar,
sommarstängt och hur det kommer att vara uppdelad med personal till hösten 2014.

-

Alla lovdagar finns inlagda på hemsidan. De ska fyllas i av samtliga föräldrar.

-

Mattelyftet är en fortbildning som har arrangerats av skolverket för lärare till barn i
skolålder men även förskollärarna i Upplands-Bro kommun har möjlighet att gå på
den. Eva Jansson, Micke Blomqvist, Shona Dixit Carlsson och Ingela Norrby kommer
att gå mattelyftet under 2014. Fortbildningen baseras på Alan Bishops sex
matematiska aktiviteter hos barn; leka, förklara, designa, lokalisera, mäta och räkna.
De sista två förknippas direkt med matematik men de andra fyra ska vi träna på att se
matematiska aktiviteter i.

-

Under tre tillfällen på våren kommer all personal på skolan gå en fortbildning som
leds av Lars Löwenborg, barnpsykolog. Vi kommer att arbeta med barnens sociala

och emotionella utveckling och självreglering hos barn. Detta för att kunna träna
barn ibland annat koncentrationen, turtagande osv.
-

Arbetet med Grön Flagg fortsätter på alla avdelningarna. Det går upp och ner
beroende på barnens intressen och hur vädret ser ut. Till våren kommer det att tas
upp på nytt.

Övriga Frågor

-

Det önskas skyddskläder av föräldrar vid utomhusmålning. Tiina Honkanen tipsar att
det finns bra plastskyddskläder att köpa på Ikea.

-

Grinden på Pluto behövs bytas ut. Maria kommer att ta tag i detta.

-

Det körs fortfarande väldigt fort utanför bägge förskolor trots flera muntliga samt
skriftliga påminnelser. Samrådsrepresentanter har nu tagit på sig att skriva ett brev
om just hastigheten utanför förskolorna som samtliga föräldrar kommer att få i
pappersformat.

-

Buskarna utanför Gråbovägens ingång behöver ansas. Maria M. kommer att kontakta
BRF för att se hur hon kan påverka situationen.

-

Samrådsföräldrar föreslog en gemensam aktivitetsdag för föräldrarna på Gråbov. Där
de kunde utföra lättare snickarjobb och målning av utomhusleksaker samt möbler på
en helgdag tillsammans med barnen. Personalen väntas inte närvara då. Maria tar
upp detta med personalen på nästa kvällsmöte.

-

Ska barnen vistas utomhus/inomhus hela dagarna? Vi förde en diskussion kring en
artikel som hade skrivits om barn på Ur och skur förskolor. Varken Gråbovägen eller
Mellangården är en Ur och Skur typ av förskola och forskning kring utom och
inomhus vistelse är tvetydig. Det beslutades att personalen på barnens avdelningar
har kunskap och vetande för att kunna bestämma hur barnens dag på förskolan
kommer att utformas med tanke på utom och inomhusvistelser. Det beror mycket på
väder och vind, barnens rörelseförmåga, hur det ser ut runt omkring osv.

-

Camilla Forsberg undrade hur det blev med de barnen som inte kunde betala avgiften
till teater. Fick de följa med ändå? Maria förklarade att samtliga föräldrar fyller i en
blankett när de börjar på förskolan där det står att förskolan tar en peng av max 50:per termin, per barn för just sådana aktiviteter. Det har hittills inte förekommit att

någon inte har kunnat men om det händer så betalar förskolan såklart i några
enskilda fall.
-

Hans Nääs vill ha tydligare information i Lönnens veckobrev. Deras f-möte har
ändrats vid två tillfällen, sist utan ett nytt datum. Maria förklarade att det sista
datumet uteblev på grund av att vi hade en föreläsning med barnpsykologen, Lars
Löwenborg. Lönnen ska ta upp detta vid nästa avdelningsmöte.

-

Samrådet avslutades kl. 19:45.

Vid pennan,
Shona Dixit Carlsson

