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Presentation

Minnesanteckningar föregående möte
• Bra med delade grupper under en del av föräldramötet för familjedaghem. Film är
uppskattat bland förskolans föräldrar.

Ekonomiuppföljning t.o.m. 181130
• Familjedaghemmen ligger ca 60000kr minus framförallt beroende på kvarvarande
semesterdagar och utbetald plustid för Jeanette som slutat men även ökade
kostnader för vikarier som används när Iris och Vicky behöver vara ledig för att få ner
sin arbetstid.
• Förskolan har ett underskott på ca 65000kr, något högre än budgeterat. Orsaken är
bl.a. att kvarstående semesterdagar för de som slutat är utbetalt i pengar samt högre
personalkostnader framförallt beroende på att vi haft färre uttag av tillfällig
föräldrapenning i arbetsgruppen. Prognosen för året visar ett underskott på ca 2530000kr.

Ekonomiska förutsättningar 2019
• Förutsättningar som för- och grundskoleförvaltningen meddelat oss är bättre än för
2018. Inga nedskärningar är aktuella och alla verksamheter får en indexuppräkning av
sina intäkter för barn. Det finns också en mindre lönereserv i kommunen som skall
fördelas nästa år men beslut kommer efter löneförhandlingarna. De exakta
summorna för a-priser (intäkt per barn) beslutas av för- och grundskolenämnden den
20/12 och skickas ut till berörda efter detta datum.
Både förskola och familjedaghem lägger sin budget under januari men redan nu vet vi
att det behövs fler barn eller färre vuxna för att verksamheterna skall gå ihop.
Gerardo tipsar om extratjänster som går att söka via arbetsförmedlingen. Mikael
återkommer på nästa föräldraråd med förslag på budget.

Barnplaceringar
• Ett av barnen hos Iris slutar den 11/1-2019 och därför kommer ett barn, Rune född
2017, att börja den 7/1. Då kommer Iris att ha 7 barn och Vicky 6 barn. Sedan får vi se
i budgetarbetet om vi behöver fler barn eller inte.
På förskolan börjar ett nytt barn, Igor född 2017, på Stjärnan. I övrigt är det inga nya
barn under januari. Se bilaga för antal barn, personal och avdelning.
Personal i vår
Det kommer att bli en del förändringar i januari. Anna Edberg slutar på Lill abJörn den
31/12, rekrytering pågår och vi saknar en förskollärare på heltid just nu. Malin N på
Månen kommer att gå upp till 75%, Siham flyttas på heltid till Stjärnan och Bibbi 20%
flyttas till Solen. Sedan kommer vi att ha en resurs på ca 20-25% på Solen under
vårterminen. Se bilaga för antal barn, personal och avdelning.

Utvecklingsidéer/tankar.
• Till nästa möte skall alla föräldrar fundera på om man har några
utvecklingsidéer/tankar som ni tycker förskola/familjedaghem borde jobba med.
Frågan kommer också att lyftas till övriga föräldrar.
Idéer som kom fram på mötet var:
Mer utevistelse.
Kan föräldrar lämna sina barn ute före 8,00 (ingen får vara inne) och att man börjar
leka och socialisera sig ute? Det genomförs idag på Östtegs skola och är väldigt
uppskattat. Det förekommer även i Stockholm.
Mikael tar med sig synpunkterna.

Övriga frågor
• Tillsynsrapport förskola. För- och grundskoleförvaltningen har inspekterat förskolans
verksamhet utan anmärkningar. Även Umeå kommuns miljö- och hälsoskydd har
gjort en inspektion kring förskolans städ. Resultatet var mycket bra, vi har en hög
kvalité på vårt städ och håller en hög städnivå. Inspektionen avbröts efter 2
avdelningar då inspektören sett tillräckligt, det var så rent. Förskolan fick några
anmärkningar på områden som görs men inte står i städrutinen, t.ex. av vem och hur
torkas borden på avdelningarna, vem rengör skötborden, hur och när följer
förskolechef upp städningen.
•

Ny öppningstid fr.o.m. 17/12 är 6,15.

•

Jul- och nyårsperioden. Förskolan kommer att ha en avdelning öppen, Månen, under
dessa perioder och det kommer att vara ett par barn från familjedaghemmen som får
plats på förskolan. Familjedaghemmen har stängt alla ”klämdagar” mellan jul- och
nyår för att minska sin arbetstid och då erbjuds plats hos förskolan.

•

VFU elever på förskolan. Vi kommer att ha flera förskollärarelever i vår. Solen får en
elev 17/12-18/1, Stjärnan får en elev 8/2-25/3. Dessutom kommer 2 elever under
perioden 22/1-18/2 där placering inte är klar ännu.

•

Inga planeringsdagar är bokade för vårterminen 2019 ännu. Både förskola och
familjedaghem har 2st var att lägga ut och anslås på avdelning/familjedaghem och
hemsida minst 2 månader innan planeringsdagen genomförs. Förskolan har en
ambition om att försöka stänga samtidigt som Östtegs skola men det fungerar inte
alltid.

•

Föräldraenkät. För- och grundskoleförvaltningen kommer att fortsättningsvis
genomföra en föräldraenkät varje år. Enkäten genomförs i förskola/familjedaghem
under perioden 11/2-3/3. Det är färre frågor än tidigare. Ni kommer att få lösenord
mm. och information längre fram. Enkäten är anonym.

•

Kö till förskola? Vi använder kommunens kösystem och har barn i kö under våren,
bl.a. några syskon.

•

Vem sköter ekonomin på förskolan? Det yttersta ansvaret har förskolechef men
arbetet med budget sker i dialog med en ekonomigrupp där varje avdelning har en
representant.

•

Hur har brödförsäljning och middagar gått 2018? Detta har gått något bättre än
budgeterat.

•

Hur ser förskolan på ”dalande” intresse från föräldrar att delta på avdelningarnas
föräldramöten? Kan det bero på hur personalen lägger fram och ”marknadsför”
mötet? Generellt har vi en hög uppslutning på våra möten men under vissa perioder
går mötesdeltagandet ner. Vi analyserar orsaken till ett lägre deltagande och försöker
dessutom förbättra våra möten så fler kommer. I samband med våra föräldramöten
finns en lista uppsatt på varje avdelning där föräldrarna skriver om de kommer eller
inte. Där har förskolan sett att det blir fler och fler föräldrar som inte skriver
någonting utan att påminnelse måste göras.

•

Nästa möte blir i slutet januari eller början av februari.

Vid pennan Sussi Tikkanen

