FÖRSKOLERÅD
MELLANVÅNGENS FÖRSKOLA

Minnesanteckningar från förskoleråd på Mellanvångens
förskola
Närvarande: Linda (Leoparden), Magnus (Grodan), Helena (nallen), Maria (Violen), Henrik
(Nallen), Jakob ( Giraffen), Bodil, Annika och Ingrid (pedagogrepresentanterna),
Rektor/ tf förskolechef hälsar alla välkomna!
Föregående protokoll:
- Camilla Hansson har fått biträdande rektors tjänst på heltid i Hjärup och valt att ta den.
Kim Liddell har därför gått upp på heltid som biträdande rektor. Alma och Kim hjälps åt
med olika frågor som rör förskolan. Alma har fortsatt ansvar för förskolan under våren
2015. Just nu håller vi på att lägga ett kalendarium/årshjul för förskolan med allt som ska
hända så att vi har bra framförhållning. Alma kommer att lägga mer tid i förskolan t ex
kommer Alma att vara på förskolan på måndagar, halva onsdagar och fredagar.
- Nyanställningar
Vi har lyckats tillsätta båda tjänster vi har haft ute med förskollärare. Linda Henrysson har
börjat den 10 november. Jenny börjar på Nallen den 19 januari. Fram till dess är Sofia, vår
vikarie, kvar på avdelningen.
- Vi har tagit upp olika förbättringsområden i skyddsronden som vi har haft, så som sanden
i sandlådorna, mörkläggningsgardiner för alla avdelningar, grop på gården etc.
- Pluttra är avslutad. Hela kommunen kommer att arbeta med gemensam plattform V klass.
Då V klass från början var uppbyggd för skolan har pedagogerna kunnat påverka hur V
klass ska användas så att det passar förskolan och den pedagogiken vi bedriver.
När allt är klart kommer pedagogerna först att lära sig och därefter bjuda in till ett
föräldramöte i syfte att gå igenom V klass tillsammans med alla föräldrarna.
Henrik (föräldrarepresenteant) anmälde intresse att vara testförälder för V klass om det
finns behov.
- Öppna grindar är igång sedan en tid tillbaka.
_ Alma har träffat Kerstin Storck angående maten på förskolan. Kerstin vill gärna komma
ut till förskolerådet så föräldrarna kan ställa sina frågor till henne. Vi bjuder in Kerstin till
oss i början av vårterminen. Maten som kommer från Hagalid kan vi inte påverka men vi
kan påverka det vi själva köper in. Vi har bestämt i organisationen att från och med nästa
termin köpa in tre ekologiska produkter, paprika, banan och mjölk. Vi har även bestämt att
vi ska satsa på svensk frukt och grönsaker utefter säsongen.
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- Förskolans budget är i balans och vi kan göra allt vi har bestämt att göra. Antalet barn på
förskolan kommer att öka under våren. På en avdelning har vi endast två pedagoger och
färre antal barn. Vi kommer därför att behöva nyanställa ytterligare en förskollärare.
- Vi har äskat pengar från BUN att använda till upprustning av våra två lekhallar och att
köpa in ytterligare IT verktyg t ex iPads i syfte att använda dem i pedagogiskt syfte.
Beträffande IT verktyg kommer vi att ha en hel del fortbildning i syfte att utvecklas
ytterligare i användning tillsammans med barnen. Föräldrarna har vid tidigare möte uttryckt
intresse av fixardag. Vi vill gärna ha en fixardag där vi arbetar i samband med upprustning
av våra lekhallar. Detta bygger på vilja och frivillighet. Förskolan kommer att ta fram en
plan på hur vi tänker oss upprustning av våra lekhallar. Därefter kommer vi att bjuda in
förskolerådsrepresentanter till ett möte för planering av genomförande. Datum då detta ska
göras kommer att gå ut i god tid så alla får en bra framförhållning. Vi återkommer mer
kring det så småningom.
- Den 2 mars är det stängd dag på förskolan.
Vid pennan
Alma Salcinovic
Rektor/ tf förskolechef

