
  
 
Minnesanteckning Brukarråd på Förskolan Furuliden och 
Pelikanen 
Datum: 15 mars2018 
Tid: 18.30-20.00 
Plats: Förskolan Furuliden 
Närvarande: Daniel Alzen, Karin Bond, Helen Häljebo, David Edin, Ulrica 
Sundqvist, Linnea Rönnblad 

Val av sekreterare Helen Häljebo 

 Anteckningar från förra mötet  
Vi samtalar återigen om förskolans förutsättningar att kunna 
erbjuda förskola med hög kvalitet och kopplat till budget. 
Integration –segregation ett ämne som behöver lyftas flera 
tillfällen 

 Övriga frågor 
Överflytt och syskonförtur, kösystem. 
Vi samtalar om möjligheterna att ändra strukturer då 
vårdnadshavare ansöker om flytt kontra syskonförtur. Mötet 
anser att syskonförtur bör gå först.   
 

 Information från förskolechef 
Nuläge- kösituationen 
Vi har ca 30 barn, i kö som inte får plats, under våren 18. 

          Förskolan Berget, en ny provisorisk förskola på 17-20 barn 
En provisorisk förskoleavdelning 1-6 år på Storgärdsvägen 6. 
I mars 2019 beräknas den nya förskolan med 60 platser stå 
färdig på Myran. 
Hur blir det med förskolan Pelikanens renovering. Kan vi 
verkligen vänta till förskolan på Myran står färdig? Detta innebär 
bara 10 nya platser under renoveringsperioden. Vi behöver 
befintliga förskolor och minst de 60 nya platserna snarast. 



Rekrytering av förskollärare är i full gång. Detta är dock en 
svårighet, då det finns allt för få legitimerade.  
 
Litteraturprofilering  
Profilering att lägga fokus på läsning i samarbete med 
biblioteket. Synliggöra, möjliggöra läsning.  
Vi läser flera gånger om dagen. Vårsalong med biblioteket. 

           
          Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
          Är på gång. 

Budget 2018 (5,8-5,2) Politikerna har ett mål att komma ner till 
riksgenomsnittet barn/pedagog, som är 5,2 
Enkät till vårdnadshavare och personal, kommer i vår. 
Sommarstängt/ öppet v 28-31 på fsk.Källbacken. 

          Hjälmar- gröna spännen, söka pengar genom Majblomman.se? 
 

 Anmälda frågor idag 

 Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? 
o Till ledningsgruppen  
Behöver politikerna få ytterligare underlag för att förstå 
konsekvensen av att bygga många lägenheter och hus, men 
inte planera in nya förskolor. 
o Till politikerna 

Budget, för förskolan generellt/ Förskolan Pelikanens 
renovering och barnomsorgsplatser? 

                   Hur skall vi kunna erbjuda alla barn en plats i en kvalitativt   
                   stark förskola?  
                   Integration-Segregation 

    Kö situationen-  Ändra de regler som gör att byte av förskola 
    går före syskonförtur. 

         

 Nästa möte torsdagen den 4 okt  på förskolan Pelikanen och 
torsdagen den  29 nov på förskolan Furuliden. 18.30-20.00 

            
 


