
  
 
Protokoll Brukarråd på Förskolan Rosen och 
Källbacken 
Datum:2018-01-29 
Tid: 18.30 – 20.00 
Plats: Förskolan Källbacken 
Närvarande: Silva Christmann förskolechef 
Källbacken, Maria Granath-Nilsén förskolechef 
Rosen, Johanna Wahl förälder Källbacken, Cecilia 
Eriksson föräldrarepresentant Rosen, Karin Look 
Tägtström föräldrarepresentant Rosen 
Magdalena Enges personalrepresentant 
Källbacken, Anki Lundin personalrepresentant 
Rosen 

 
 Val av sekreterare-Maria Granath-Nilsén 

 

 Anteckningar från förra mötet – Tyra-appen – den har fristående 
förskolor. Kommunala verksamheter har Förskolewebben, 
personalsituationen på Källbacken diskuterades , trottoar på 
Källbacken-Silva kollar upp det när snön försvinner och kollar 
även om vi kan få det skottat runt huset så att föräldrar kan gå 
runt. Personalen informerar att det är ok att gå igenom matsalen 
för att undvika att gå den farliga vägen framför huset. 
 

 Övriga frågor: 
Överflytt och syskonförtur, kösystem. 



Föräldrar har funderingar varför omplacering går före 
syskonförtur. Önskemål är att detta system ändras snarast. 
 
Strålkastare på Rosen gård-detta är redovisat på skyddsronden 
och som önskemål lämnat till Leksandsbostäder. Föräldrar 
stödjer detta för det är väldigt mörkt och gården kan inte 
utnyttjas som den borde. 
 
Förskolebrevet-vi har bestämt av att vi ska jobba efter detta men 
inte hunnit sjösätta det. Vi ska sjösätta detta så snart vi kan 
 
Personalsituation på Källbacken-det har förstärkts med fler 
pedagoger.  Att det var rörigt på morgnarna har åtgärdas dels 
genom förberedelse inför frukost och stöd genom extratjänst 
och omprioriteringar av personal. Föräldrar tycker att det blivit 
bättre. 
 
Frågan lyfts om Förskolan Källbacken blivit kontaktade angående 
Moskogenlänken. Svaret är nej. 
 

 Information från förskolechefer 
Nuläget – kösituation- i januari som det ser ut nu kan vi inte 
erbjuda platser till alla som står i kö under våren. 
Litteraturprofileringen-Källbacken och Rosen deltar. Målet är att 
hela kommunens förskolor ska bli litteraturprofilerade. 
Medvetet och utökat samarbete med biblioteket. 
 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling- våra planer 
är under revidering. 
 
Budget 2018-pengarna är utdelade på ett annat vis än tidigare. 
Beräkningen är att det på varje förskola ska vara 5,8 barn per 
pedagog. Politikernas mål är att det ska vara 5,2 men det når vi 
inte detta år.  
Kösituationen är att just nu är det 12 barn i kö som inte fått plats 



 
Enkäten om förskolan kommer snart att komma ut och vi vädjar 
att ni som föräldrar svara på den. Vi ska se till att alla får ut den i 
tid. 

 
Nybyggnation- utbyggnad förskoleverksamheten pågår. En 
avdelning kommer att öppnas på förskolan Berget med 15-20 
barn, tyvärr något försenat pga vattenskada. 
Sommarverksamhet- vi kommer att slå ihop verksamheterna Vi 
kommer att tömma de ifyllda tiderna v 28-31 i Förskolewebben 
så att man får fylla i nya tider för sommaren. 
Stora brukarråd - rapport – ingen av de närvarande deltog vi det 
mötet. Vi efterlyser protokoll från mötet 
 
 

 Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? 
o Till ledningsgruppen:protokollet, protokoll från Stort 

Brukarråd 
 

o Till politikerna-frågan om regler för placeringar från 
barnomsorgskön. 
Ingen politikerrepresentant kom eller meddelade frånvaro 
 

o Till övriga tjänstemän i kommunen-belysning på Rosens 
gård 
 

 Nästa möte:   7 maj 18.30-20.00 på Förskolan Rosen 
            
 

 

Vid datorn  

Maria Granath-Nilsén 


