
  
 
Minnesanteckning Brukarråd Förskolan Furuliden och Pelikanen 
Datum: Torsdagen den 4 oktober 2018 
Tid: 18.30-20.00 
Plats: Förskolan Furuliden 
David Edin, Daniel, Helen, Anders, Linnea, Ulrika 

 
 Val av sekreterare 

Daniel Alzen 

 Anteckningar från förra mötet  
- Lyfte upp kösituationen 
- Budgeten (budgeten lyfts i nov 18) 

 Övriga frågor 
 
- Vi pratar om integrationen och den segregation som nu upplevs, vi 
pratar om att det behövs stöd för att bryta den. 
Hur kan vi lösa det? språkstöd?  
 
- Vi pratar om förskolan Gropen/paviljongerna. Pedagoger upplever att 
det är trångt, hög ljudnivå. Dom arbetar med att göra små rum i rummen. 
Gympasalen på Brandmannen utnyttjas. 
Dom upplever en vinst att ha närheten till riddarlekparken och bibliotek. 
Föräldrar undrar om lokalerna på Gropen är säkra? 
  
- Vi pratar om vilken försäkring som gäller vid skada och kommunen har 
Folksam 
-  

 Information från förskolechefen 
- Pelikanens renovering, upphandling klar nu 
- När Pelikanen är klar flyttar de tillbaka och får då tillgång till 14 
ytterligare platser där barn från Berget i första hand erbjuds plats. 
-Yttre renovering av Furuliden sker i vår 
-Vi pratar om litteraturprofileringen och vårat temaarbete "Alfons". 
 
 

 



 Anmälda frågor idag 

 Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? 
o Till ledningsgruppen 
o Till politikern 

- Hur tänker vi om förskolans lokaler för att ge möjligheter att minska kön och 
inte skriva in fler barn på redan fyllda förskolor? 77barn  i kö i nuläget 
- Behov av ytterligare förskola? Förslag 60 platser 2020 centralt 
- Hur löser vi segregationen i förskolan? Punktinsatser i budget? 
-Platsfördelningen segregationsmässigt i Norets förskolor, hur fördelar vi bäst 
för kvaliteten i förskolan? 
- Kvaliteten på våra pedagoger? Hur får vi in mer kvalificerade pedagoger i 
verksamheten? just nu är det mycket outbildad personal i barngrupp. 

o Till övriga tjänstemän i   

 Nästa möte  
Torsdagen 29 November 2018 kl. 18.30-20.00 på förskolan Furuliden.      
 

Välkomna 
Helen Häljebo 

 tel 0247-80325 

 
 


