Utbildningsförvaltningen
Liljebackens förskola

2019-01-23

Anteckningar
Datum: 23 januari
Tid: kl.17.30-18.15
Närvarande: Monica Malm förskolechef, Camilla Alm förskollärare, Therese
Lynghagen, Olga Nawroth och Saralisa Bohlin Widing.

1. Hälsa välkomna
2. Föregående anteckningar
-

Snart kommer föräldraenkäten ut igen som är viktigt att ni alla föräldrar fyller i.
Alla avdelningar har lyft vikten av att fylla i enkäten på höstens föräldramöte.

3. Föräldrarepresentanter, Helena Fernegård (Humlan) har slutat
Myran – Therese Lynghagen (Charlie), Therese Petersson (Lily)
Nyckelpigan – Majken Fokdal (Olivia)
Fjärilen –
Sländan –
Humlan – Saralisa Bohlin Widing (Frans)
Flugan – Majken Fokdal (Viggo)
Snigeln –
Skalbaggen – Olga Nawroth (Elisa)
Har på alla föräldramöten berättat om föräldrarådet och att vi behöver fler
representanter men ingen har anmält sitt intresse. Olga väljer att sluta inför nästa
verksamhetsår.

4. Gå igenom vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.
-

Tycker att det är en bra och genomarbetad plan. Saralisa tipsade om den
omtalade förskolan Tittmyran som har arbetat med jämställdhet i 20 år.
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5. Föräldrarådets punkter
-

Avd humlan lyfte frågan ang Luciafirandet, upplevde att inte alla barn kände sig
så bekväma i framträdandet. Kan man inte filma uppträdandet och så kan
föräldrarna komma och se filmen tillsammans med barnen. De andra
representanterna håller med om att man kan absolut fira lucia på andra sätt.
Nämnde också att det är oftast vi föräldrar som vill ha den gamla traditionen kvar
som att komma och se ett uppträdande. Det räcker att de får göra det i skolan.

-

Påpekar i år igen att det är flera föräldrar som låter bilar gå på tomgång på
parkeringen. Jag uppmanar föräldrarna själva att säga till varandra när de ser det.

6. Övriga frågor
-

Vi har uppdaterat våra värdeord, bl.a. lyft in de nya begreppen undervisning och
utbildning som finns med i den nya reviderade läroplanen Lpfö18 som träder ikraft
1/7–19.

-

Vi håller fortfarande på att jobba med att få bort vår avloppslukt som dyker upp
ibland. Kommunen har lovat att göra en rökning i rören nu i vinter för att försöka
lokalisera vart lukten kommer ifrån.

-

From imorgon kommer vi att ha två öppningsavdelningar.

-

F-rådets framtid. Det är svårt att få föräldrar att engagera sig i rådet. Som det ser
ut nu är det bara Saralisa och Majken kvar till nästa verksamhetsår. Vi beslutade
att ha föräldrarådet vilande men att Saralisa och Majken kan stå som
representanter för förskolan på vår hemsida. Saralisa kollar med Majken om
detta är okey, kolla också upp om föräldrarådet mejladress är kopplat till Therese
Petersson eller vem som har den. Dyker det upp frågor som behöver lyftas i rådet
så kan både representanterna och förskolan kalla till möte.

7. Nästa möte – detta var sista mötet tills behovet uppstår igen.

Vid anteckningarna
Monica Malm
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