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Presentation

Minnesanteckningar föregående möte
• Förskolan saknar många underskrifter från föräldrar när det gäller samtycke utifrån
den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Föräldramöten
• Tisdag 18/9
Tisdag 2/10
Torsdag 4/10
Tisdag 16/10

Stjärnan.
Solen, Pluto, Lilla Björn.
Månen.
Familjedaghem.

Diskussion om vad föräldrar önskar för innehåll. Film, bildspel, hur en dag ser ut,
uppföljning instagram, samtal i mindre grupper för att lära känna varandra är några
saker som kom fram. Frågor som ev. kan diskuteras är ”vad tycker föräldrar att
barnen ska lära sig på förskolan”?, vad har föräldrar för
utvecklings/förbättringstankar för avdelning/förskola?

Ekonomiuppföljning t.o.m. 180831
• Familjedaghemmen ligger ca 40000kr minus framförallt beroende på kvarvarande
semesterdagar och utbetald plustid för Jeanette som slutat. Pga. detta ser ekonomin
något bekymmersam ut då det ekonomiska utfallet vid årets slut bör vara något plus.
Prognosen för resten av året visar ett underskott så åtgärder måste i så fall till för att
få ekonomin i balans.
• Förskolan har ett underskott på ca 80000kr, något högre än budgeterat. Orsaken är
bl.a. att kvarstående semesterdagar för de som slutat är utbetalt i pengar,
semesterskulden är högre än beräknat (kan ändras innan årets slut) samt högre
personalkostnader framförallt beroende på att vi haft färre uttag av tillfällig
föräldrapenning i arbetsgruppen. Budget för året är lagd så att ett överskott på ca
85000kr skall finnas vid årets slut. Prognosen för resten av året visar ett betydligt
lägre resultat så vi får diskutera ev. åtgärder för att förbättra vår ekonomi.

Barnplaceringar
• I höst har antalet barn totalt på förskolan utökats 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 12 barn, Vicky 6st och Iris 6st.

Personal i höst
• Fredrik och Anja har sagt upp sig. Marine slutar 181031, därefter blir det
timanställning. Petter är föräldraledig kommande läsår. Malin Johansson Pluto, Katrin
Jonsson Stjärnan och Anna Edberg LB har alla blivit tills vidare anställda. Johanna på
LB är vikarie för Petter, förhoppningsvis hela läsåret. Siham på Månen är anställd
t.o.m. 181231, hon är utbildad lärare men behöver träna mer på det svenska språket
och därför får vi ett anställningsstöd för henne av arbetsförmedlingen.
Sammansättning:
Stjärnan. Krister, Malin, Elin 100%, Katrin 80% och Bibbi 20%.
Lilla Björn. Anna, Anette, Markus och Johanna 100%.
Pluto. Annica, Agneta, Linda och Malin 100%.
Månen. Sussi, Eva, Emilia, Siham 100% och Malin 60%.
Solen. Angelica, Mattias, Carina 100%, Anna 80% och Marine 50%.

Utvecklingsmål 18-19, 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 föräldramöten kommer ni att få en
redovisning från varje avdelning om hur arbetet gått och vad som händer det
kommande läsåret.

Övriga frågor
• Planeringsdag för familjedaghemmen blir är fredag den 15/6. Förskolan stänger den
15/6, 16/8 och 17/8.
•

Elever i höst. Vi kommer att ha flera förskollärarelever i höst. 20/9-1/11 kommer alla
avdelningar utom Stjärnan att ha en elev. Stjärnan får en elev senare i höst.
Dessutom kan det ev. komma fler elever under perioden 27/9-3/10. Vi kommer även
att ta emot en del praoelever i höst.

•

Teater för vår ”5-års” grupp. 27/9 12,30 kommer barnen att få se ”håll i hatten” på
Norrlandsoperan.

•

Familjemiddagar på förskolan blir 13/9 och 29/11, take away blir 19/10.

•

Fotografering.
Ons 17/10 (ca tider)
Tors 18/10
Fre 19/10

8,30 Månen, 9,30 Stjärnan, 10,30 Pluto.
8,30 LB, 9,30 Solen.
8,30 Familjedaghem.

•

Tusentals lyktor sker fredag 16/11 i Vänortsparken. Förskolan har familjefika med
tillverkning av ljuslyktor tis 13/11 och ons 14/11. Ett förslag som kom fram är om
förskolan kan bestämma dag för olika avdelningar. Det beror bl.a. på vilket syfte som
finns kring aktiviteten. Förskolan tar med sig synpunkterna till sin planering.

•

Familjefrukost. Kan fler avdelningar ha detta? Tas upp på föräldramöte i så fall.

•

Gymnastiktid på Östtegs skola. Just nu har inte förskolan fått någon tid för sin ”5-års”
grupp. Finns det möjlighet att låna andra rum eller vara ute på gården? Förskolan
fortsätter diskutera frågan med Östteg.

•

Utvecklingsidéer/tankar. Till nästa möte skall alla föräldrar fundera på om man har
några utvecklingsidéer/tankar som förskolan kan ta del av både när det gäller
avdelning eller enheten i stort. Frågan kommer också att lyftas till övriga föräldrar på
något sätt.

•

Nästa möte blir i november.

Vid pennan Anna Oskarsson

