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Presentation

Minnesanteckningar föregående möte
• Krister tar upp frågan kring en ev. framtida loppis på kommande föräldramöte på
Månen.
Flera synpunkter från föräldrar är att det finns några föräldrar som har bilarna på
tomgång medan man lämnar eller hämtar sitt barn. Detta är bl.a. dåligt för miljön,
otrevligt och ohälsosamt för barn och vuxna som går förbi. Föräldrarådet vill att
frågan lyfts på kommande föräldramöten.

Ekonomiuppföljning t.o.m. 190831
• Familjedaghemmen har ett överskott på ca 20000kr och detta följer budget. Det skall
vara ett överskott på ca 10000kr vid årets slut.
• Förskolan har ett överskott på ca 175000kr och detta följer också budget. Det skall
vara ett överskott på ca 90000kr vid årets slut och den post som är mest osäker ännu
är hur många semesterdagar de anställda tar ut under året. Ju fler desto bättre
ekonomiskt.

Personal och barn i höst
• I dagsläget har familjedaghemmen 13 barn i höst och inga fler barn skall tas in i höst
om det inte händer något oförutsett. Inger, Jeanette och Iris man Hans Erik kommer
att fortsätta arbeta som vikarier med jämna mellanrum.
• I dagsläget har förskolan 99 barn varav 8-13 kommer att vara 15 tim barn i höst. Inga
fler barn skall tas in i höst om det inte händer något oförutsett.
När det gäller personal så är fördelning enligt bilaga. Kajsa Westin har börjat en
lönebidragstjänst på Månen den 2/9 på 75%. I och med att Kajsa börjat har vi tre
personer som är anställda som ”extra resurser”, Linda på Pluto (lönebidrag), Kajsa på
Månen (lönebidrag) och Francine på Stjärnan (introduktionstjänst). För att ha råd
med dessa kommer vi att minska våra anställningar av vikarier.

Föräldramöten
• Familjedaghemmen har föräldramöte tis 1/10 18,30-20.
• Avdelning Stjärnan och Pluto har föräldramöte tis 24/9 18,00.
Solen har möte mån 30/9.
Månen har möte tis 1/10.
Lilla Björn har möte tors 3/10.
Förslag på innehåll från föräldrarådet är: tomgångskörning, vad är en läroplan?,
diskussion kring samarbete förskola-hem, film/bilder, hur fungerar gruppen på
respektive avdelning? rutiner på avd. praktiska t.ex. kläder för alla väder, nya
rutiner?, nyheter i utbildningen, information om hösten, hur ser en dag ut i
familjedaghemmen?, hur arbetar dagbarnvårdare med språk?

Prioriterade mål
• Familjedaghemmen har lagt till tre nya mål i sitt måldokument utifrån den nya
läroplan (se bilaga) och som skall prioriteras under året. Även plan mot
diskriminering och kränkande behandling kommer att vara ett fokusområde. De
prioriterade målen kommer att presenteras på kommande föräldramöte.
• Förskolan har arbetat fram ett nytt måldokument (se bilaga) utifrån den nya
läroplanen och de nya målen skall prioriteras under året. De prioriterade målen
kommer att presenteras mer konkret på kommande föräldramöte.

Övriga frågor
• Nästa planeringsdag för familjedaghemmen blir fredag 6/12.
• Gratis lunch på förskolan. En gång/termin varje förälder äta gratis med sitt barn på
förskolan.
• Tusentals lyktor. Fre 22/11 genomförs den traditionella kvällen med tusentals lyktor i
Vänortsparken. Familjedaghemmen kommer att familjefika med tillverkning av
ljuslyktor ons 13/11, förskolan har fika och tillverkning tis 19/11 och ons 20/11.
• Beslut tillsyn familjedaghem. Umeå kommun har gjort en tillsyn av verksamheten
utan anmärkningar.
• Fotografering. För att förskolan skall kunna beställa fotografering av för- och
grundskolans leverantör så måste alla föräldrar fylla i ett samtycke.
• Nästa möte blir i november kl. 18,00.

Vid pennan Elin Nordin

