MELLANVÅNGENS
FÖRSKOLA

Minnesanteckningar från Förskolerådet den 27/3 2017
Närvarande: Jessica Sjöberg (Grodan), Sofia Samuelsson (Leoparden), Maria
Wemmerström (Giraffen), Magnus Holmer (Nallen), Jessica Dahl (Grodan), Camilla
Andersson (Trollet) och Bodil Öhlander
Alla hälsas välkomna till kvällens möte!
Dagordningen:
-

Temat kommunikation: Avdelningarna har startat projekt som utgår från
barnens intressen och som handlar om kommunikation i olika former.

-

Grodan: Utgår från kända sånger. Lägger till tecken, rörelser, skapande.

-

Giraffen: Värdegrundsarbete. Har språkgrupper med boksamtal, bilder som
inspirerar till egna berättelser och slutligen leder till att barnen får skapa egna
böcker.

-

Nallen: Delar barnen i tre grupper med olika projekt. Utgår från sagor ex. sagan
om vanten. Lägger stor vikt vid barnens dokumentationer i veckoalmanackan.

-

Trollet: Projekt om hjul och ”lutande planet”. Utgår från böcker om Mulle Meck
och Tiggy testar. Har bl.a gjort diagram över hur alla barn tar sig till förskolan.
Mycket språklekar.
Violen: Utgår från Babblarna och lägger stor vikt vid tecken och språk.

-

Leoparden: Projekt om ljus. Utgår från barnens intresse för de nya
ficklamporna. Utgår från olika böcker som Memmo och Mysen söker efter
färger, Den svarta kaninen, Skuggsidan, mm. Mycket experiment med att
blanda färger, ljus/skuggor, prismor, reflexer och färgat ljus som
kommunikation t.ex i trafiken.

-

Prioriterade mål för 2017: Bodil visade resultaten för NKI, nöjd kund index,
2016. Enligt detta var Mellanvångens styrkor att vi arbetar med språkutveckling
och utvecklar barnens förståelse för naturvetenskap och teknik. Svagheterna
var stora barngrupper och arbetet för att motverka stereotypa könsroller. Vårt

eget kvalitetsmätningsinstrument, Ecers, visade 2016 på styrkor i
språkutveckling, musik och rörelse samt samspel mellan lärare och barn.
Svagheter var normkritiskt arbete. Detta ligger till grund för att vi under 2017
kommer att ha fortbildning i jämställdhet/genus och koppla det till temat
kommunikation. Vi vill gärna ha med er vårdnadshavare i detta arbete. Det är
mycket värdefullt för oss att ni vårdnadshavare fyller i NKI då vi använder det
för utvärdering och utveckling.
-

Mellanvången och hela Staffanstorps kommun har beslutat att arbeta mot en
kemikaliesmart förskola. Vi startar med att rensa ut gammal elektronik,
plastleksaker äldre än 2007 samt att enbart köpa in material som uppfyller
regler vad gäller godtagbara halter av kemikalier.

-

Det finns önskemål om en fixardag där föräldrarna kan tänka sig att måla hagar
och annat trevligt på gården. Förskolan kan stå för inköp av färg och penslar
men aktiviteten får ordnas av föräldrar. Förskolan kommer att ordna en
sommaravslutning/vernissage likt den vi hade förra året. Vi återkommer med
datum för detta.

-

Mellanvången har många barn i kö så i år blir det inga problem att fylla
platserna då våra blivande F-klassbarn flyttar till skolan. Vi ordnar som vanligt
lite inskolning för de barn som ska byta avdelning. Detta brukar ske i mitten på
Maj.

-

Vi fortsätter att servera vegetarisk kost på fredagar. Föräldrarna är positiva till
detta. Det är ett led i arbetet med hållbar utveckling och förståelse för naturens
kretslopp som är ett av våra läroplansmål.

-

Det finns ett önskemål från föräldrar att vi ska samordna våra planeringsdagar
med skolan. Detta lyckas inte alltid men vi ska ha det i åtanke.

Bodil Öhlander

