Protokoll brukarråd
Skola/Förskola: Insjöns förskola och skola
Datum: 2019-05-13 kl 18,30
Närvarande: Sofia Åberg, Kordula Noreland, Anne Salo, Yvonne Ineteg, Johanna Riechel,
Therese Forsberg, Maria Granath- Nilsén, Viktoria Hermansson.

Dagordning:
-

Föregående minnesanteckningar
Vi gick igenom anteckningarna och konstaterade att de inte skickats ut som de skulle.

-

Information om nuläget rektor/förskolechef
Maria berättar att det är dags att avveckla Lilla ÅB 2 och berättar att man är väldigt
strikt med att det är den avdelning man sökt initialt som gäller även om man efter
vistelsen på Insjön vill välja om och vara kvar.
Vidare informeras Brukarrådet om att Maria GN kommer att sluta på Insjöns förskola
eftersom hon kommer att vikariera som avdelningschef för förskolan då Linda
Karlsson är tjänstledig för utlandsarbete. Maria är fortsatt rektor för Rosen. Ny rektor
för Insjöns förskolor blir Maria Fridén.
Det framkommer att vi haft sökande till förskollärartjänster som inte har fått respons
mer än att deras ansökan har mottagits.
Det kommer att bli personalomsättning p g a pensioner och flyttar till annan
kommun.
Maria berättar om de fokusområden som man kommer att arbeta med inom
förskolan. Dessa kommer att vara barns inflytande, systematiskt kvalitetsarbete och
analys.
Vi får veta mer om teatern Alfons Åberg som förskolan kunnat ordna tack vare
Anders Westbergs stiftelse.
På skolan jobbar man på med tryggheten, studieron, bemanningen, budget,
Partnersamarbetet med högskolan, Projektet med Clas Ohlson Foundation och svar
till Skolinspektionen avseende Plan för studie- och yrkesorientering och
kvalitetsuppföljning av bl a resultaten i alla ämnen.

Behörigheten är hög och arbetsmiljön mycket god (enligt helt fräsch
medarbetarenkät).
Viktoria berättar också om hur man kommer att arbeta med rastverksamhet och
fritidshemmets samverkan med skolan.
-

Inkomna föräldrafrågor
Det står fel om Förskoleklassens öppet huri Infomentorkalendern. Viktoria fixar.
Viktoria meddelade att snöskottningsincidenten när en förälders rullstol fastnade är
påtalat för ansvarig skottare.

-

Verksamhetsplan/mål/budget
Information om kommunens budgetläge och konsekvenser av detta.
Information om skrivelse från rektorer och förskolechefer till huvudman.

-

Arbetsmiljö
Rapport från skolans medarbetarenkät lämnas och den visar mycket bra resultat.

-

Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare?
o Till ledningsgruppen
o Till politikerna
Vi skickar skrivelserna från rektorer och förskolechefer samt att det är
svårt att hantera det svåra budgetläget.
o Till övriga tjänstemän i kommunen
Vi skickar frågan om återkoppling vid rekrytering till CESAM.

-

Övriga frågor
Förskolan ser gärna att skolan hoppar i längdgropen men då behöver den lite
renovering.

-

Nästa möte
Detta är det sista för läsåret så vi ses igen i höst. Datumen sätts centralt.

Tack för i år!!!

Trevlig sommar!

