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Presentation
Minnesanteckningar föregående möte
• Inga tillägg.
Bokslut 2018
• Bokslutet för 2018 är inte klart men det kommer att bli ett underskott på ca 2530000kr. Orsaker till underskottet, utbetalning av semester och komptid för personer
som slutat samt att vi haft färre uttagna dagar för vård av barn bland personalen
jämfört med budgeterat.
Budget 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.
Budget för familjedaghemmen visar på ett underskott om vi inte gör några åtgärder.
Vi har idag 13 barn i gruppen men kommer att ta in 2 extra barn under maj-juni för
att få in extra pengar till verksamheten. Vi kommer i höst att fortsätta ha 13 barn i
gruppen. Med dessa åtgärder kommer vi att kunna använda en vikarie ca 1
dag/veckan för att minska arbetstiden för nuvarande dagbarnvårdare. Vi kommer att
ligga i fas budgetmässigt också.
Förskolans budget visar ett underskott på ca 300000kr om inga åtgärder görs. En
åtgärd som förskolan gjort i många år är att ta in extra barn under våren, i dagsläget
planeras 7 extra barn under perioden jan-maj, flera syskon. Dessutom kommer
förskolan att minska sin budget för fortbildning, arbetskläder och vikarier. Styrelsen
för Tesgpedagogerna har sagt att ett överskott på 100000kr måste finnas vid årets
slut och om de åtgärder som förskolan vidtar måste ytterligare 1 barn placeras i höst
jämfört med 2018.
Barnplaceringar våren 19
• Ett barn född 15, Lucas, börjar hos Iris den 25/3. Sedan kan det bli ytterligare 2 barn
den 6/5.
Förskolan kommer att ta in ett barn född 17, Albin, på Pluto den 4/3. Stjärnan tar in
ett syskon född 17 den 4/3, Lilla Björn tar in ett syskon född 17 den 1/4, Månen tar in
ett syskon född 18 den ¼. Sedan kan det bli ett par barn till den 6/5.

Utvecklingsidéer/tankar.
• Inga synpunkter har kommit från övriga föräldrar. Det är svårt när man inte känner
till verksamheten fullt ut att komma med förslag.
Idéer som kom fram på dagens möte var:
Skippa frukosten eller ha frukost 7,00.
Kan förskolan berätta för föräldrar vad de ev. kan hjälpa till med.
Finns sittplatser ute?
Instagram?
Mikael tar med sig synpunkterna.
Föräldramöten
Stjärnan 19/2
Pluto 11/3
Solen 13/3
Månen 18/3
Lilla Björn 26/3

18-20,00.
18-20,00.
18-20,00.
18-20,00.
18-20,00.

Innehåll som tidigare, ev. inblick i den nya läroplanen som börjar gälla den 1/7, instagram på
avdelningar?
Övriga frågor
• En föräldraenkät som Umeå kommun gör går ut till alla föräldrar under v7-9. Den är
anonym och ni får lösenord av förskolan. Enkäten görs på webben och det är färre
frågor än tidigare. Kommunen kommer att genomföra enkäten varje år men vi som är
en fristående enhet bestämmer själv hur vi gör. Styrelsen för Tegspedagogerna har
sagt ja till enkäten 2019.
Resultatet av enkäten kommer till förskolan/familjedaghemmen i slutet av mars för
analys och vidare arbete. Kommunen vill att varje enhet gör en uppföljning med sina
föräldrar i slutet av terminen men vi får se hur förskolan gör. Det brukar vara sämre
uppslutning när vi tidigare haft uppföljningsmöten av enkäten i maj. Förskolan får
fundera på hur redovisning och uppföljning av resultatet skall göras. Kan man göra
något digitalt?
•

Familjemiddag är onsdag 13/2 på förskolan.

•

Planeringsdagar för familjedaghemmen är 23-24/5. Förskolan har planeringsdagar
29/3 och 14/6.

•

Sommarstängt blir v28-31.

•

Fotografering i höstas. Hur upplevdes fjolårets fotografering? De flesta föräldrar var
nöjd, lite strul med att få syskonbild istället för enskild plus gruppbild. Föräldrarådet
förordar att förskolan följer skolans avtal även 2019 och erbjuder barnen att
fotograferas.

•

Sjukfrånvarostatistik 2018. Inga större skillnader mellan avdelningar över året.

•

GDPR, dataskyddsförordning. Datainspektionen säger ja till att förskolor lämnar ut
adress och telefonlistor som gäller avdelningar eller gemensamma grupper typ 4-års
eller 5-års. Om förskolan gör en intresseavvägning och anser att möjlighet till
kontakter mellan föräldrar är viktigare än integriteten så är detta ok.

•

5-års gruppen. Blir det någon samverkan med Östteg skola eller? 5-års gruppen har
varit och lekt på skolgården vid ett tillfälle. Det finns inga möjligheter till att låna
gymnastiksal eller annat via skolan. Däremot har förskolan fått besked om att vi kan
hyra lokaler via Umeå kommuns lokalbokning, dock finns inga tider i gymnastiksalen.
Förskolan kommer inte att göra någon gruppindelning inför starten i förskoleklass
utan gruppindelningar kommer Östtegs skolans personal att göra under hösten. I
övrigt följer förskolan den rutin för övergångar som finns där bl.a. olika besök i skolan
ingår.

•

”Loppis”. En fråga som kommit är om föräldrar skulle kunna anordna en ”loppis” på
förskolan. Frågan lyftes för några år sedan men det var för dåligt intresse för att
kunna genomföras. Om en ”loppis” skall genomföras är det viktigt att göra detta i
samband med något annat evenemang. Föräldrarådet skickar med en förfrågan till
varje föräldramöte om ev. intresse. Syftet är bl.a. att gynna hållbar utveckling samt
att ett ev. eller delar av ett överskott skulle kunna gå till något för barnen.

•

Nästa möte blir i maj.

Vid pennan Sussi Tikkanen

