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Presentation

Minnesanteckningar föregående möte
• Vid förra mötet hade förskolan fått uppgifter från Östtegs skola om att inte göra
något förslag till gruppindelning för förskolans barn inför starten i förskoleklass. Nu
har nya direktiv kommit och förskolan skall dela in barnen i två grupper.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
• Ett förslag till ny plan mot diskriminering för familjedaghem är klar. Mikael skickar ut
förslaget till alla föräldrar i familjedaghem för att ev. få tillbaka några synpunkter
innan planen börjar gälla i höst.

Ekonomiuppföljning t.o.m. 190430
• Familjedaghemmen har ett underskott på ca 25000kr efter 4 månader. Det ligger i fas
med budget som är lagd till ett överskott på 10000kr vid årets slut. Familjedaghemmen kommer att minska underskottet under maj-juni. Däremot kommer
löneutfallet i förhandlingarna för Kommunals grupper 2019 att bli större än det
pengar verksamheten fått i budget och mellanskillnaden måste familjedaghemmen ta
från den egen budget.
• Förskolan ligger ca 150000kr plus efter 4 månader. Detta är något bättre än budget
framförallt beroende på minskade personalkostnader (sjukdomar). Förskolan skall ha
ett större överskott inför hösten då det är färre intäkter pga. färre barn. Förskolan
skall ha ett överskott på 90000kr vid årets slut. Däremot kommer löneutfallet i
förhandlingarna för både Kommunals och Lärarförbundets grupper 2019 att bli större
än det pengar verksamheten fått i budget och mellanskillnaden måste förskolan ta
från egen budget.

Personal och barn i höst
• I dagsläget har familjedaghemmen 15 barn men i höst blir det troligtvis 13st. Inger,
Jeanette och Iris man Hans Erik kommer att fortsätta arbeta som vikarier med jämna
mellanrum.
• I dagsläget har förskolan 105 barn men i höst blir det 99st, se bilaga hur fördelning
och sammansättning ser ut.
När det gäller personal blir det en del byten. Siham som idag har en extratjänst hos
oss slutar på Stjärnan den 5/7. Stjärnan är intresserade av att ta emot en person på
ett introduktionsjobb kommande läsår. Det finns en person som är intresserad och
som kommer från ett annat land och brinner för att arbeta med barn. Hon har dock
ingen formell kompetens och blir i så fall en extra resurs.
Det ä också klart är att Anja Björck kommer tillbaka till oss efter att ha jobbat i
kommunen i drygt 1 år. Hon börjar på Lilla Björn i höst. Malin Fahlesson byter
avdelning från Stjärnan till Lilla Björn i höst.
Det finns en hel del utmaningar inför höstens personalplanering. Förskolan har bl.a.
fått fler deltider, fler småbarnsföräldrar, har ett behov av en förskollärare till på Pluto
(personen finns på huset, ej klart vem), behov av en barnskötare till Stjärnan
(personen finns på huset, ej klart vem) samt att Petter kommer tillbaka. Mikael har
skrivit ner de förutsättningar som gäller, se bilaga. Personalplanering bör vara klar
den 31/5, skall absolut vara klar senast 14/6 då förskolan har planeringsdag.

Övriga frågor
• Resultat av föräldraenkäten är utskickad till alla föräldrar och en analys är gjord av de
olika personalgrupperna. Resultatet är generellt mycket bra. Förskolan kommer bl.a.
att jobba vidare med att få alla barn trygga och att de skall trivas. Enkäten visar att vi
har 3 barn som inte riktigt är trygga. De arbetslag som berörs kommer att om man
inte redan vet vilka barn det är att försök fånga upp detta i samband med
utvecklingssamtalen. Det område i enkäten som också fått ett sämre resultat är
frågan om antalet barn på avdelningen är anpassat till en trygg, pedagogisk och
kreativ verksamhet.
Kommunen kommer att göra föräldraenkäter varje år men vi som är fristående enhet
väljer själv hur ofta vi är med. I samtalet med föräldrarådets representanter tycker de
flesta föräldrar att vi kan ha enkäten varje år. Styrelsen för Tegspedagogerna tar det
slutgiltiga beslutet.
•

Planeringsdagar för familjedaghemmen är 23-24/5 samt ytterligare 1 dag i slutet av
augusti eller början av september. Beslutet tas i början juni. Förskolan har
planeringsdagar 14/6, 15/8 och 16/8, alla dagar samtidigt som Östtegs skola stänger.

•

Sommarstängt blir v28-31. Avdelningar kommer att slås ihop v27 och 32 på förskolan.

•

Arbetskväll för föräldrar och personal på förskolan kommer att ske i slutet av maj
eller början av juni, förskolan återkommer med datum.

•

Förskolans dag torsdag 16/5, inbjudan har gått ut via mejl samt finns uppsatta på
varje avdelning.

•

Parkering framför grindar. Vi uppmanar alla föräldrar att INTE ställa sig framför våra
grindar vid lämning och hämtning. Det har ibland varit svårt att komma in med
barnvagn samt att det är en liten säkerhetsrisk. Vi måste lösa detta gemensamt.

•

”Loppis”. Månens föräldrar är intresserade av att anordna en ”loppis”. Intresset från
övriga avdelningar är delade. Krister tar på sig att göra ett förslag inför en ”loppis” i
höst som i så fall sker i samband med att förskolan har någon föräldraaktivitet.
Förslaget går ut via Mikaels sändlista både till förskolans och familjedaghemmens
föräldrar.

•

Nästa möte blir i september kl. 18,00.

Vid pennan Sussi Tikkanen

