
  
 
Protokoll Brukarråd för Förskolorna Källbacken 
och Rosen  
Datum: 2018-05-07 
Tid: 18.30 – 20.00 
Plats: Källbackens förskola   
Närvarande: Sanna Dyrsmeds student, Desire 
Bengtsson förälder Rosen, Johanna Wahl förälder 
Källbacken, Anki Lundin personalrepr Rosen, 
Maria Granath-Nilsén förskolechef Rosen och Silva 
Christmann förskolechef Källbacken. 

 Val av sekreterare: Maria Granath-Nilsén 

 Ordförande: Silva Christmann 

 Anteckningar från förra mötet  
Vi går igenom föregående mötes protokoll 

 Övriga frågor  

 Information från förskolechefer: 
Kösituation: väldigt många barn i kö i vår 
kommun. Vi har öppnat en till tillfällig förskola i 
en paviljong i Sammilsdalsgropen med 15 
platser. Första omgången av höstens 
placeringserbjudanden är utskickat förra 
veckan. Leksand växer och vi jobbar för fler 
förskolor. 



Ekonomi: Den grundskoleutredning som gjorts 
och presenterats har av politikerna beslutats 
att detta ska redas ut igen och presenteras i 
november. Det innebär att ingen förändring 
inom skolan som innebär att någon byskola tas 
bort kommer att ske under nästa läsår.  
Däremot kommer nedskärningar att behövas 
inom befintlig ram för att klarar årets budget. 
Återhållsamhet med pengarna är påbjuden. 
 
Planeringsdagar på hösten. 20/8 startar vi 
med, alla förskolor. Meddelande om behov av 
barnomsorg skall skickas in, info kommer. 
Önskan finns att aug-dagen kanske kunde ligga 
tidigare. Vi återkommer så fort datumen för 
våra övriga planeringsdagar är fastställda. 
 
 Förskolewebben: meddelandefunktionen 
kommer att uppdateras. När personalen mailar 
via outlook hamnar det i skräpposten hos våra 
föräldrar. Maria meddelar IT om det. Även det 
vi skickade via förskolewebben 18 april 
hamnade i skräpposten 
Frånvaro istället för sjuk. Personalen måste 
kunna ändra även om inte föräldrar kan 
 



Rapport sommarledighet-en förbättring har 
skett och fler har lämnat in tider och 
ledigheter. Men tyvärr slarvar många att fylla i 
att barnen är lediga. 
 
Utvärdering av Brukarrådet: , information är 
bra, vad som är på gång mm 
Vi önskar tidigare kallelser, bra information, 
mer engagemang och närvaro från föräldrar 
önskas. 
 

En revidering av förskolans läroplan på gång. Vi 
kommer att ha en implementering under nästa 
läsår . 
 
Ny dataskyddsförordning GDPR, högre krav på   
sekretess och hur man hanterar 
personuppgifter. 
 

Nuläget på förskolorna:  
Information om verksamheten önskas, 
dokumentation som visar verksamheten på 
Källbacken.  
På Rosen finns kalendariuminformation till viss 
del. 
 



 
 Anmälda frågor idag 

Inga 

 
 
 

 Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? 
o Till ledningsgruppen 
o Till politikerna –vi saknade åter vår representant från politiskt håll. 
o Till övriga tjänstemän i kommunen-förskolewebbfrågor till IT. 

    
            
Välkomna  

 
Förskolechefer  Silva Christmann och Maria Granath-Nilsén  

 

  


