Datum för möte: 19/11-14

Renskrivet: 20/11-14

Föräldrarådprotokoll
Närvarande: Hanna (mamma till Frans, Jordgubben), Helena (mamma till Ida
och Maja, Krokodilen), Therese (mamma till Linnéa, Krokodilen), Karin
Thorngren (förskolechef), Katrin (förskollärare, Lingon) och Emilia
(förskollärare, Grodan)

Ändring: Från och med nu kommer två föräldraråd att hållas per år. Detta beror
på att efterfrågan inte varit tillräckligt stor. Dock finns det alltid möjlighet att
lämna synpunkter till förskolan samt att hålla extra möten under läsåret om så
önskas.

Angående upphandling: Den 30 november kommer nämnden att besluta om
förskolans drift ska upphandlas igen. Karin kommer informera så fort hon vet
något nytt. Tilläggskommentar: Förskolan kommer att upphandlas, mer
information kommer!

Föräldrarådets temapunkt: Likabehandlingsveckan. Det stora syftet var att få
barn, vårdnadshavare och pedagoger engagerade i likabehandlingsarbetet.
Pedagogerna berättade om det praktiska arbetet avdelningarna under veckan
och hur de tänkte runt planeringen. Vårdnadshavarna gav mycket positiv
feedback utifrån egna erfarenheter och vad de hört från sina barn och andra
föräldrar. Så småningom kommer det föräldraenkäter som knyter an till detta
och det ska nu bli intressant om veckan har gett någon effekt. Tallens förskola
kommer även i fortsättningen att anordna likabehandlingsvecka, något som
även de andra förskolorna inom C Företaget har.

Omorganisationen: Efter att förskolan har utvärderat hur inskolningarna gick
till blev det tydligt att fokus hade legat mer på de yngsta barnen som kom
utifrån. För de barn som bytte avdelningar blev det egentligen som att byta
förskola och arbetet med att få dem inskolade föll lite mellan stolarna när de
kom till sina nya avdelningar. Karin informerade om punkter som kommer att
förbättras inför nästa års inskolning.
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 Alla barn och vårdnadshavare som förflyttas kommer att erbjudas ett
överskolningssamtal
 Papper om barnen skickas med till den nya pedagogen
 Visionen är att en pedagog följer med från den gamla avdelningen
 Föräldramötet kommer att ligga tidigare, dvs inte samma vecka som
inskolningen startar
 Bättre kontakt med den ansvariga pedagogen inför starten

Frågor från vårdnadshavare
Kalas: Det förekommer ibland att det hängs upp inbjudningar till
födelsedagskalas. Vi vill be er om hjälp att inte hänga upp något sådant då det
kan göra barn som inte blir bjudna ledsna. Vi pedagoger informerade om att
när kalas kommer på tal i barngruppen så avbryter vi det för att inte något barn
ska behöva känna sig utanför.
Fråga angående soppa: De minsta barnen har svårt att få i sig soppa och det
serveras en gång i veckan. Förskolan har pratat med Happy Food som ska
försöka hitta en lösning.
Julen: En fråga uppkom om hur luciafirandet kommer att gå till. Alla barn som
vill får klä ut sig. Grodan lussar för Jordgubben och Lingon, Krokodilen lussar för
Blåvalen och Delfinen. Vi diskuterade även att luciafirandet kan upplevas som
en stressituation för de minsta och hur pedagogiskt vi ser på det.
Fotografering: En vårdnadshavare tog upp ämnet att det inte blev någon
fotografering denna termin. Det är roligt för barnen att kunna ha det som ett
minne och visa/lära sig namnen på alla kompisar. Vi kommer under våren att ta
gruppfoto. Förskolan letar en fotograf som är van att fotografera barn. Viktigt
är att fotografen inte retuscherar bilderna.

Nästa möte: 4 mars kl 16.00-17.15

//Antecknat av Emilia på Grodan
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