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Presentation
 Presentation av nya föräldrarepresentanter.

Minnesanteckningar föregående möte
 Inga tillägg.

Ekonomiuppföljning t.o.m. 171130
 Familjedaghemmen har ett överskott på ca 7000kr. Familjedaghemmen har tagit in
ett extra barn tidigare i höst för att kunna använda Inger Sandström som vikarie en
dag/veckan. Troligt resultat blir plus minus noll när året är slut.
 Förskolan har ett överskott på ca 10000kr som är lägre än budget. Orsaken är
framförallt att två barn skulle flytta till annan kommun och hade gjort adressändring
under sommaren och då menar Umeå kommun på att de inte behöver betala ut
ersättning för juli och augusti trots att barnen varit i förskolan samt att föräldrarna
betalat avgift till kommunen t.o.m. oktober då de slutade. I dagsläget rör det sig om
ca 50000kr. Mikael har skickat in en överklagan. Troligt resultat efter årets slut pekar
på från -10000kr till plus 10000kr.

Ekonomiska förutsättningar 2018
 Umeå kommun kommer att fortsätta göra besparingar i förskola och familjedaghem.
Man räknar om de s.k. a-priserna med ca 2 %, sedan blir det en besparing på 1 %.
Detta innebär att enheterna inte får full täckning för löneökningar 2018 utan måste
effektivisera verksamheten för att klara detta. Det är tveksamt om våra
verksamheter klarar detta utan att ta in fler barn eller minska personaltätheten. I
slutet av december får verksamheten nästa års a-priser (de pengar vi får per barn och
månad).

Personal och barn i vår
 I familjedaghemmen slutar ett barn hos Vicky den 31/1. Vi har då 17 barn i gruppen
varav nio barn födda 2012-2013. Vi avvaktar de nya a-priserna innan vi tar beslut om
nästa års budget.
 Förskolan kommer att ta in ett extra barn, syskon, på Stjärnan fr.o.m. 8/1-2018. Pluto
kommer att ta ett in extra barn i mars, syskon som idag har plats på Månen. Sedan
blir det troligtvis fler barn i grupperna under vårterminen, precis som vi arbetat de
senaste 10-15 åren. Mer detaljer kring detta kommer efter att förskolan gjort nästa
års budget.
Fredrik på Stjärnan kommer att vara tjänstledig fr.o.m. 1/3-6/7 pga. flytt. Efter detta
datum tar han beslut om sin framtid. Arbete med rekrytering av ny barnskötare är
påbörjat.
Marine på Lilla Björn arbetar sitt sista år 2018 innan hon blir pensionär. Hon kommer
att gå ner i tid till 70 % under vårterminen och 50 % under hösten till hon slutar i
slutet av oktober. Marine kommer att arbeta på Solen under 2018 då vi fått extra
pengar till ett projekt kring ett barn som har särskilt stöd som vi deltar i. Därför håller
vi på att rekrytera en ny förskollärare till Lilla Björn fr.o.m. januari 2018.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 Arbetet pågår för fullt och en redovisning om vad som hänt kommer på nästa
föräldramöte.

Fotografering
 De synpunkter som finns på korten att porträttkorten generellt blev bra medan
gruppfotot blev mindre bra. Rådet från föräldrarna är att fortsätta använda det
fotoföretag som Umeå kommun har avtal med. Däremot kan förskola/familjedaghem
påpeka att gruppbilderna måste kunna förbättras.

Övriga frågor
 Instagram. Månen kommer att testa detta under vårterminen.
 Sommarstängt i förskola och familjedaghem 2018 blir v28-31.
 Jul-och nyårshelger. Det kommer att vara färre barn och vuxna i verksamheten och
det blir ihopslagningar av avdelningar fr.o.m. 22/12-5/1, mer info längre fram.
 Regler för barnens tider i förskola/familjedaghem. Vid arbetslöshet får föräldrar ha
den tid som man tycker är rimligt utifrån sin egen situation, använd sunt förnuft.
Skulle någon lägga ”extrema” tider kommer förskolechef att höra av sig.
När det gäller övrig tid så har tid som man som förälder rätt till barnomsorg under sin
ordinarie arbetstid samt resa till och från jobbet. Det är framförallt viktigt vid större
helger (t.ex. vid jul, nyår, klämdagar, sommarperioden) och att det är de barn som
verkligen har behov som är i förskola/familjedaghem då. Det är ju också så att många
vuxna i verksamheten måste passa på att ta ledigt då vi anpassar personal till antalet
barn.
 Nästa möte blir i februari.
Vid pennan Anna Alenius

