MELLANVÅNGENS
FÖRSKOLA

Minnesanteckningar från Förskolerådet den 24/10 2016
Närvarande: Jessica Sjöberg (Grodan), Sofia Samuelsson (Leoparden), Martina Torpling
(Giraffen), Terhi Holst (Violen), Annica Ekdahl, Gunilla Nilsson och Bodil Öhlander
Alla hälsas välkomna till kvällens möte!
Dagordningen:
-

Temat kommunikation genomsyrar arbetet på de olika avdelningarna. Veckans
TAKK-tecken gör att alla kommit igång med att använda tecken som
komplement/förstärkning till språket.

-

Föräldraträffar: Bodil, Ann-Louise och Kristina har gått en kursledarutbildning i
COPE. Det är ett föräldrastödprogram där man utgår från filmer som tar upp
olika dilemman. Föräldragruppen arbetar gemensamt fram alternativa
lösningar på vardagsproblem. Cope-programmet är noga strukturerat och
följer en mall. Man träffas 8-10 tillfällen. Bodil höll en kortvariant av ett sådant
program och vi arbetade utifrån filmen om vikten av förberedelse innan
övergång till annan aktivitet. Vi kommer att erbjuda föräldraträffar under våren
som bygger på COPE om intresse finns.

-

Utvärdering av bokpåsarna: Föräldrarna är mycket positiva och vill gärna
fortsätta projektet. Bra att böckerna är anpassade efter barnens ålder och
mognad och att de innehåller nyskriven litteratur.
Gunilla är förskolans kulturombud och hon ska sätta upp information om
boktips från de biblioteksträffar hon går på. Detta sätter hon i hallen vid stora
ut/ingången under skylten boktips.

-

Ekonomi: Budgeten för 2016 går ihop som det ser ut i nuläget. Nya barn börjar i
januari.
Övrigt:
Vi serverar vegetarisk mat på fredagar sedan en månad tillbaka och barnen äter
bra.
En rutschkana ska sättas upp på Violen/Grodans gård.
Bodil har beställt en bok om giftfri förskola som vi ska läsa.

-

Yttertaket ska bytas ut under 2016 och alla fönster ska bytas under 2017 enligt
skyddsrondsprotokollet.
Föräldrar har önskemål om en fixardag till våren. De erbjuder sig att måla
hagar, måla bilbana på sandlådekanterna, mm. Vi planerar för detta på nästa
förskoleråd. Kom gärna med förslag och synpunkter till
förskolerådsrepresentanterna som vi kan utgå ifrån.
Föräldrarna undrar över Luciafirande. Vi lovar att samordna mellan
avdelningarna och kommer ut med tider snarast.

