Minnesanteckningar föräldraråd 180212
Närvarande:
Solen:
Månen:
Stjärnan:
Lilla Björn:
Pluto:
Familjedaghem:
Personalrepresentanter:
Arbetsgivarrepresentant:

Tina Holma, Hanna Marklund
Veronica Nicolaysen, Tove Mårs
Anna Borgström, Ingrid Persson
Frida Häggström
Gerardo Penate
Anna Alenius
Mikael Westerlund

Minnesanteckningar föregående möte
 Fotograferingen i höst kommer att genomföras av samma företag som tidigare och
som har avtalet med Umeå kommun.

Föräldramöten
 Stjärnan tis 20/2.
 Lilla Björn och Pluto tis 27/2.
 Solen och Månen tors 1/3.
Innehåll? Bra upplägg sedan tidigare. Film är alltid önskad, återkoppling av
utvecklingsmål, 4-års, 5-års, tema. Bordsplacering?

Ekonomiuppföljning t.o.m. 171231
 Företaget kommer att få ett plus kring 50-60000kr. Bokslutet är inte klart.
Familjedaghemmen gick ca 5000-10000kr minus och förskolan ca 25000-30000kr
minus. Försäljning av fonder justerar resultatet till ett överskott.

Ekonomiska förutsättningar 2018
 Umeå kommun gör besparingar i förskola och familjedaghem 2018. 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.
Kommunen tar också tillbaka det förskott som bl.a. vårt företag fick låna i samband
med starten av företaget för ca 9 år sedan. Då fick vi ca 2,3 mkr i förskott som vi nu
under 2018 (inleddes 2017) skall betala tillbaka. Den modell som används för
återbetalning innebär att vi skall betala tillbaka ca 2,9mkr, en skillnad på 600000kr.
Detta innebär att det egna kapitalet som vi byggt upp under 2009-2017 kommer att
försvinna. Företagets likviditet minskar och därför har styrelsen tagit beslut att ett
överskott på 100000kr är uppdraget för verksamheten 2018, fördelat på 15000kr
familjedaghem och 85000kr förskola.
Budgeten för familjedaghem ligger idag på ett underskott på ca 15000kr som vi
måste åtgärda. Det kan bli ett barn extra i maj-juni eller att minska på våra
driftskostnader (allt utom löner).

Förskolans budget ligger idag på ett underskott på ca 400000kr. Vissa åtgärder är
redan gjorda, vi har minimerat den drift som finns utöver lönekostnader. Nu är det
fler barn eller färre vuxna som är de alternativ som finns. Vi brukar ta in fler barn
under våren och några avdelningar har redan gjort detta eller kommer att göra. Det
är troligt att det blir ytterligare barn under april-maj.

Personal och barn i vår
 Vicky har tagit in ett nytt barn född 2014 den 5/2 då ett av hennes tidigare barn
slutat. Inga ytterligare barnplaceringar är beslutade. Inger Sandström kommer att
fortsätta vikariera 1-2 ggr/mån för att dagbarnvårdarna skall kunna ta ut sin övertid.
 Stjärnan har tagit in ett extra barn, syskon, Leonardo född 2016 från 8/1.
Månen har tagit in ett extra barn Mila, född 2016 från 5/2.
Pluto kommer att ta ett in extra barn i mars, syskon som idag har plats på Månen.
Månen tar in ytterligare ett barn 9/4, född 2017, syskon.
Solen kommer att ta in två barn extra, syskon som är född 2015 och 2016 från 9/4.
Sedan blir det troligtvis ett par ytterligare barn som börjar i april eller maj lite
beroende på vilket beslut vi tar kring budgeten och hur personalsammansättningen
ser ut.
Fredrik på Stjärnan kommer att vara tjänstledig fr.o.m. 1/3-6/7 pga. flytt. Johanna på
Stjärnan har sagt upp sig och slutar i början av april.
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 från 5/2 och resten av året då
vi fått extra pengar till ett projekt kring ett barn som har särskilt stöd som vi deltar i.
Anja på Lilla Björn kommer att vara tjänstledig från mitten av april.
Vi har gjort klart med en ny barnskötare på 100 %, hon börjar senast den 19/4,
förhoppningsvis tidigare. Vi har även en barnskötare på 80 % i princip klar men det
kvarstår några detaljer. Malin Nilsson, förskollärare, som idag är föräldraledig
kommer tillbaka på 50 % i mitten av april. Utöver dessa personer behöver ytterligare
två personer i vår, rekrytering pågår. Det som är klart är att någon ordinarie anställd
kommer att omplaceras till avdelningen Stjärnan i mars/april. Beslut kommer inom
kort. Var de övriga kommer att placeras meddelas inom kort.

Övriga frågor
 Planeringsdag för familjedaghemmen är onsdag 28/3 samt ytterligare en dag under
v24. Förskolan stänger en dag samtidigt som Östtegs skola under v24, förskolechef
väntar på besked från Östteg om vilka dagar de stänger v24 innan beslut tas av
förskolan. Förskolan kommer också att stänga två dagar i augusti samtidigt som
Östtegs skola stänger, ej klart datum ännu.
 Umeå kommun kommer att renovera förskolans tak under 2018.
 Nästa möte blir i maj.
Vid pennan Anna Alenius

