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Minnesanteckningar från Föräldraråd, Ryttarebyns förskola
den 20 november 2017
Närvarande: Hanna Malm avd. Grimman, Lotta Eiman avd. Mustangen, Pernilla avd.
Mustangen, Stefan Schultz avd. Käpphästen, Johanna Schultz avd. Gunghästen, Madeleine
Laursen avd. Gunghästen, Henrik Sjölander avd. Pegasus, Calle Dannestam avd. Hästskon,
Elin Wikström avd. Ponnyn, Sigridur Fjalldal avd. Vildhästen, pedagogerna Irene Fransson,
Anna Blomliden, bitr. förskolechef Annika Rydén samt förskolechef Gudrun SelerudEinarsson
Nuläget på förskolan:
Gudrun går i pension i mars och rekrytering pågår. Sandra Düberg, Liselotte Petrovic och
Sara Jönsson slutar på förskolan för andra uppdrag i andra kommuner och nya pedagoger är
anställda. Valentina Nilsson slutar till årsskiftet och rekrytering påbörjad.
Kösituationen diskuterades, många barn i kö i hela kommunen.
Verksamheten, vad händer på de olika avdelningarna:
Fölet – nya inskolningar, rörelse rummet används flitigt, sångstund med Ponnyn och
Vildhästen.
Käpphästen - bokprojekt, barnen tar med bok hemifrån och de har veckans bok i hallen.
Gunghästen - bokprojekt, barnen tar med en egen bok. Avdelningen arbetar med matematikfönster.
Ponnyn - arbetar mycket med läsning och är ute i naturen.
Hästskon – arbetar med stjärnhimlen. Barnen har gjort höst tavla av naturmaterial.
Mustangen – upplever naturen med alla de fyra sinnena, målat ett stort träd.
Vildhästen – arbetar med sagofiguren ”Gruffalon”.
Grimman – arbetar mycket med almanackan, vulkaner, matematik och bokstäver.
Pegasus – rymden, barnen har skapat varsin fantasiplanet. Tränar samarbete.
Läslyftet. – alla kommunala förskolor är delaktiga i läslyftet. Vi diskuterade vikten av att
läsa och att man kan språkutveckla genom läsning på många olika sätt t.ex. genom att titta
på bilderna först och sedan läsa boken. Hör gärna med pedagogerna om tips på olika sätt att
utveckla läsningen.
Ekonomi: +- noll. Vi behöver inhandla fler datorer och Ipads. Önsvala förskola är delvis
upprustad, målade väggar, mycket av det blev gjort under sammanslagningen i somras.
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Övrigt:
Vi pratade om uppdraget i föräldrarådet och bifogar riktlinjer i förskola och skola.
Utöka samarbetet tvärgruppsvis med 5-åringarna.
Vi pratade om vikariers roll i arbetslaget.
Matsedeln läggs in på VKLASS.
Städningen ute på gården behöver bli bättre men städning inne har blivit mycket bättre.
Alla kommunala förskolor har den 1 mars gemensam utvecklingsdag/stängningsdag.
Veckorna för sommarens sammanslagning med Önsvala kommer att meddelas kring
årsskiftet
Föräldraråd nästa termin vid 2 tillfällen, lämna gärna förslag på ev. föreläsning/tema.
Maila till Gudrun Selerud- Einarsson.

Minnesanteckningarna förda av:
Annika Rydén, bitr. förskolechef

