
 
 

Protokoll brukarråd 
 

Skola/Förskola: Insjöns förskola och skola 

Datum: 2019-02-11 kl 18,15 

 Närvarande: Kordula Noreland, Anne Salo, Yvonne Ineteg, Charlie Ersbjörs, Maria Granath 

Nilsén, Viktoria Hermansson 

 

- Föregående minnesanteckningar 

Vi går igenom dessa. 

 

- Information om nuläget rektor/förskolechef 

Årshjul skola 

Viktoria visar PPn som man använder för att underlätta för lärarna att följa de 

kvalitetshöjande uppdragen under året. 

PP förskolans läge 

Maria visar en PP över förskolans läge avseende hur man planerar för förskolans kö 

och lokaler. Placeringar är under full gång. Flytt av större barn från Rosen till en 

tillfällig avdelning vid Åkerö skola genomförs snarast. Vi får se diagram över 

åldersfördelningen. Maria berättar att det är bättre att hålla större förskolor med 

flera avdelningar för att kunna stänga någon avdelning vid litet barnantal och öppna 

någon vid ökat antal utan att behöva leta lokaler för att kunna expandera. 

Dialog med rektor- ändrad tid 

I fortsättningen kommer dialog med rektor att förläggas till Idrottshallen kl 18-19 

följande datum: 

4 mars, 29 april, 28 maj 

När får man ha förskole och fritidshemsplats? 

Maria lyfter detta eftersom det verkar vara oklart vad som gäller. Man har rätt att ha 

plats när man arbetar eller studerar. Det är barn som har långa vistelsetider som inte 

svarar mot föräldrars arbetsscheman. Förskola och fritidshem kommer därför att 

begära in arbetsscheman för att få koll på detta. 

 



 
 

 

- Inkomna föräldrafrågor 

• Försök flagga för mötena på alla olika ställen. Fsk Webben kanske? 

• Det märks att Infomentor fungerar bättre nu. Bra! 

• Bra om schemat i Infomentor kommer att fungera för varje individ. 

 

- Verksamhetsplan/mål/budget 

Skolan hade ett underskott på 1,9 mkr för 2018 men för 2019 har man fått täckning 

för detta. Budgeten är dock under ytterligare översyn eftersom lärande och stöd har 

stora underskott att ordna under året. 

 

- Arbetsmiljö 

I förskolan är det tufft. Det är svårt att få föräldrar att förstå hur man agerar vid tex 

magsjuka. Detta gör att sjukdomar går runt. Hur ska vi göra för att få alla att ta sitt 

ansvar. Förskolan informerar mycket om detta just nu.  

Hjälp förskolan genom att hörsamma deras önskemål om att hålla schemat och se till 

att barnen är friska innan de kommer tillbaka efter sjukdom. 

 

Viktoria redovisar skoltempen och elevrådets protokoll. Det ser mycket bättre ut 

avseende tryggheten.  

 

- Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? 

o Till ledningsgruppen 

o Till politikerna 

o Till övriga tjänstemän i kommunen 

Det är genomgående budgetläget som är det jobbiga och som borde gå vidare till alla 

dessa tre grupperingar. Bygg fler förskolor i Insjön. Det lyfts att Insjön inte kan sitta 

still och vara nöjd över att Insjön inte är i skottgluggen i Grundskoleutredningen. Det 

man lyfter är att om det blir tufft på en annan skola så påverkar det alla. Alla måste 

därför vara alerta i dialogen. 

 



 
 

 

- Övriga frågor 

Förskolan har fått ca 1000 kr per elev för att göra något som de inte skulle få annars. 

Man planerar bl a att köpa in en teaterföreställning. 

Förskoleklassen har bjudit in de förskolor som vi normaltvis får barn från till Öppet 

Hus. Inbjudan går ut på förskolornas anslagskanaler.  

 

- Nästa möte  

8 april kl 18,15 


