Minnesanteckningar föräldraråd 180514
Närvarande:
Solen:
Månen:
Stjärnan:
Lilla Björn:
Pluto:
Familjedaghem:
Personalrepresentanter:
Arbetsgivarrepresentant:

Hanna Marklund
Veronica Nicolaysen, Tove Mårs
Anna Borgström, Ingrid Persson
Gerardo Penate, Lena Eldskott
Anna Alenius
Mikael Westerlund

Minnesanteckningar föregående möte
 Inga tillägg.

Föräldramöten
 Uppföljning av vårens möten, något färre föräldrar än vanligt. Överlag bra möten.

Bokslut 2017
 Bokslutet för 2017 blev ett underskott på 317332kr för företaget. Orsaken är att den
skuld till Umeå kommun som skall återbetalas och som är ca 320000kr större än det
företaget fått är inlagd i bokslutet. Om man undantar återbetalningen så var
företagets budget i balans 2017.

Ekonomiuppföljning t.o.m. 180430
 Familjedaghemmen ligger ca 25000kr minus framförallt beroende på kvarvarande
semesterdagar för Jeanette som slutat betaldes ut i pengar under april. I övrigt följer
ekonomiutfallet budget.
 Förskolan har ett underskott på ca 83000kr efter fyra månader, något högre än
budgeterat. Orsaken är bl.a. att kvarstående semesterdagar för de som slutat är
utbetalt i pengar i april.

Barnplaceringar
 I höst kommer vi att utöka antalet barn totalt på förskolan med två. Utifrån
arbetslagens sammansättning och barngruppernas sammansättning utifrån bl.a.
ålder och 15 tim placeringar kommer fördelning av barn se ut på följande sätt:
Solen och Månen 21st, Lilla Björn och Stjärnan 19st samt Pluto 18st.
Familjedaghemmen kommer att ha 11 barn, Vicky 5st och Iris 6st.

Personal i höst
 Arbetslagen på förskolan kommer att kvarstå i höst om inget oförutsett händer. Vi
har en del provanställningar under våren som kan brytas både av anställd och
arbetsgivare samt någon tjänstledig som skall besluta om uppsägning eller inte så det
finns en del oklarheter ännu. Den förändring som sker är att Petter, på Månen, skall
vara föräldraledig det kommande året och där kommer Malin Nilsson att placeras i
höst. Vi har även anställt Siham, på en extratjänst där arbetsförmedlingen står för en
stor del av hennes lön. Siham är placerad på Månen tills vidare.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 Redovisning och diskussion kring hur förskolan arbetat med denna. Mycket av
arbetet har handlat om att diskutera och lära sig mer om de olika
diskrimineringsgrunderna. På kommande utvecklingssamtal skall en punkt handla om
hur barnets trivsel och trygghet är.

Ny dataskyddsförordning, gdpr
 Fr.o.m. 180525 gäller den nya dataskyddsförordningen, Gdpr.
Förskolan/familjedaghemmen håller med arbetet. En kartläggning av vilka
personuppgifter som handhas är gjord och nu pågår arbetet med att göra en tydlig
information med hur företaget handskas med personuppgifter och varför. Under
kommande vecka kommer en information att gå ut kring detta.

Övriga frågor
 Planeringsdag för familjedaghemmen är fredag den 15/6. Förskolan stänger den
15/6, 16/8 och 17/8.
 Umeå kommun kommer att renovera förskolans tak med start någon gång i
månadsskiftet maj/juni, mer info kommer
 Sommarstängt v28-31.
 Arbetskväll torsdag 7/6 18,00.
 Praoelever finns i verksamheten under v20-21 och ev. feriearbetare under v25-27.
 Mat för avhämtning finns att köpa fredag 1/6.
 Många föräldrar har inte lämnat in barnens närvaro för sommarperioden (idag
saknas ca 30 av ca 80). Ansvaret för att lämna in uppgifterna ligger på föräldrarna och
inlämningen måste fungera bättre i framtiden. Diskussion kring hur förbättringar kan
ske, ev. ta upp på föräldramöten i höst för att skapa förståelse och tydliggöra
ansvaret.
 Nästa möte blir i september.

Vid pennan Anna Alenius

