Minnesanteckningar föräldraråd 170911
Närvarande:
Solen:
Månen:
Stjärnan:
Lilla Björn:
Pluto:
Familjedaghem:
Personalrepresentanter:
Arbetsgivarrepresentant:

Tina Holma, Hanna Marklund
Tove Mårs, Sara Brodin
Anna Borgström, Andreas Nordberg
Lisa Lundström
Maja Fors
Anna Alenius, Fredrik Lindström
Mikael Westerlund

Minnesanteckningar föregående möte
 Inga tillägg.

Presentation
 Presentation av nya personalrepresentanter.

Ekonomiuppföljning t.o.m. 170831
 Familjedaghemmen har ett överskott på ca 17000kr och det är ungefär som
budgeterat Men en av dagbarnvårdarna slutade i början av september som innebär
att vi inte får betalt för hennes barn i augusti. Justeringen sker i september så det är
bra att vi har ett visst överskott.
 Förskolan har ett överskott på ca 127000kr som är något bättre än budget. Vi
kommer att ha färre barn totalt i höst som gör att vi går minus och skall därför ha ett
överskott ekonomiskt när hösten börjar. Vi har fått ökade kostnad för semester pga.
sjukdom och att vi anställt en ny person i höst. Får vi ett överskott vid årets slut
kommer detta att tillföras företagets egna kapital som måste ökas.

Personal och barn i höst
 I familjedaghemmen har Louise slutat i början av september och vi har kvar 3
dagbarnvårdare som jobbar. Vi har 17 barn i gruppen varav 10 st är 4-5 år. Bifogar
sammanställning över barn. Vi kommer att behöva hitta nya arbetssätt för att alla
dagbarnvårdare skall kunna ta ut ledighet kontinuerligt. Återkommer med mer
information på föräldramötet. För att rekrytera kan sociala medier vara ett alternativ
med någon kort film om yrket.
 Förskolan kommer att ha 96 barn i höst. Alla har börjat. Vi kommer att få 2 barn som
som slutar på Lilla Björn i oktober. De tar istället in 1 nytt barn 2/10 och ytterligare 1
6/11. Emilia Karlsson började på Månen den 15/8. Bifogar filer med sammansättning
och ålder på barn samt personalsammansättning.

Föräldramöten
 Tis 26/9 har Stjärnan, Pluto och Lilal Björn föräldramöte.
Tors 28/9 har Månen föräldramöte.
Måndag den 2/10 har Solen föräldramöte.
Tors 12/10 har familjedaghemmen föräldramöte.
Förslag till Innehåll på våra möten:
Hur ser en dag ut? Aktiviteter, tema mm. kopplat till den pedagogik som bedrivs.
Film från vardagen kopplat till läroplanen.
Diskussion kring vad föräldrar tycker är viktigt för sitt/sina barn.
Sociala medier på Månen.
Föräldraråd presentation av representanter, ev. byten?

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 Genomgång och diskussion utifrån det förslag som finns. Planen skall redovisas på
kommande föräldramöten i förskolan. Det är viktigt att tydliggöra syftet med planen
samt hur den skall användas. Incidentrapporter är sekretesshandlingar.

Övriga frågor
 Fotografering förskola. Ons 18/10 Lilla Björn, Solen och Månen. Ors 19/10 Pluto och
Stjärnan. Fotografering familjedaghem, fre 20/10.
 Möjlighet att äta en lunch (gratis) i förskolan 1ggr/år finns, meddela er avdelning när
ni vill äta.
 Tusentalslyktor. Både förskola och familjedaghem kommer att delta i årets arbete
med lyktor. Fredag den 17/11 18,00 tänds alla lyktor i Vänortsparken. Tis 14/11 och
ons 15/11 kommer det att vara familjefika med tillverkning av ljuslyktor på både
förskolan och i familjedaghemmen (Slottet).
 Förändrat mål kring naturvetenskap, bifogas.
 Förskolan fick ingen tid som fungerade för gymnastik på Östtegs skola för 5årsgruppen. En fråga som lyftes från en av föräldrarna är om det finns någon annan
tanke kring lokalsamverkan med Östteg? Kan man låna en annan lokal? Det är
ingenting som diskuterats på förskolan men frågan skickas vidare till ansvariga för 5års.
 Nästa möte blir i november.

Vid pennan Fredrik Lindström

