Utbildningsförvaltningen
Liljebackens förskola

2018-05-28

Anteckningar 28 maj 2018
Närvarande: Monica Malm förskolechef, Saralisa Bohlin Widing, Majken Fokdal, Olga
Nawroth, Tabita Lundgren, Therese Lynghagen och Camilla Alm förskollärare.
1. Hälsar alla välkomna.
2. Föregående anteckningar – inget att tillägga

3. Föräldrarepresentanter hösten 2018
Myran – Therese x 2 (Charlie och Lily)
Nyckelpigan – Majken (Olivia)
Fjärilen – Tabita (Ivar)
Sländan – ?
Humlan – Saralisa (Frans), Helena (Lina)
Flugan – Majken (Viggo)
Snigeln – ?
Skalbaggen – Olga (Elisa)

4. Skogens förskolas barn har flyttar in i lekhallen under maj & juni och det fungerar
mycket bra, de använder avd Humlans entré och avd Fjärilens toaletter.

5. Höstens organisation- lite förändringar i grupperna, det är Snigel, Flugan och Sländan
som fått ändrade grupper pga att barn flyttar till de äldre barnens lokaler. Personal,
Ida slutat i övrigt inga stora förändringar Isabell och Emma kommer tillbaka efter sina
föräldraledigheter. Zyhrije , Anette och Anita kommer att tillhöra Liljebacken i höst.
Jag kommer att skicka ut information innan sommaren då hela organisationen är satt.
6. GDPR ny lag, vi kommer att ha fotoförbud på hela förskolan from hösten, även vid
lucia som vi har tillåtit innan, samt att vi inte lämna ut några gruppfoton. Tyvärr så
fotograferas och filmas det på Allsångskvällen vid förskolans dag. Fotoförbud gäller
även mor och farföräldrar, tråkigt att vårt fotoförbud inte respekteras.
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7. Föräldraenkäten, 55% som svarat. Svårt att få in svar från alla men överlag fick vi
mycket bra omdöme från er. Ni kommer att få återkoppling från respektive avd samt
mig innan sommaren.

8. Föräldrarådets punkter
-

Fått in en tanke om hur det funkar för Skogens barn nu när de är i lekhallen och
det funkar bra,

9.

Nästa möte kommer jag att kalla när alla avdelningar har haft sina föräldramöten i
höst. Räcker troligen att ha möte på hösten. Blir det behöv kan både vi eller
föräldrarepresentanterna kalla till möte

Vid anteckningarna
Monica Malm
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