Minnesanteckningar Brukarråd för Förskolorna Källbacken och Rosen
Datum: 2018-10-29
Tid: 18.30 – 20.00
Plats: förskolan Rosen
 Val av sekreterare: Silva Christmann
 Ordförande: Maria Granath Nilsén
 Anteckningar från förra mötet: Vi går igenom förra mötets anteckningar,
uppföljning av synpunkter som lämnades då t.ex. önskemål om mera
information från verksamheten på förskolan Källbacken – nu skickas ut
fler informationsbrev under året.
 Övriga frågor
 Information från förskolechefer:
Kösituation: Fler och fler barn söker plats i Leksands förskolor.
Ledningsgruppen jobbar på lösningar och ser över fler lokaler som kan
vara lämpliga för att öppna tillfälliga avdelningar. Förskolan Myran är
försenat (juni 2019) Det finns en oro bland vårdnadshavare kring
barngruppernas storlek och överinskrivningar av barn på befintliga
förskolor.
Den planerade flytten av 5-årsavdelningen från Rosen till Åkerös
Paviljonger planeras fortfarande att ske 3 dec. Men vi måste avvakta
Skolinspektionens besked på den skrivelse som skickats från föräldrar.
Vi återkommer så fort vi vet mera.
Rekrytering av förskollärare är en stor utmaning i framtiden. Vi jobbar på
att kunna locka fler studenter till Leksand – 9 VFU-handledare finns i
dagsläget. Kommunen kommer att fortsätta samarbetet med högskolan
(partnerförskola). Vi kommer att sätta ut en ny annons inom kort. Bättre
information kommer att finnas på hemsidan.
Rapport sommarverksamhet: Sommaren har varit jätte varmt, vi lär oss av
denna situation att vi måste vara bättre förberedda på att somrarna
kommer att vara väldigt varma(inköp av fläktar/kylsystem, solskydd och
annat) utvärderingen har lämnats till ledningen.

Reviderad läroplan: kommer att gälla från juli 2019 och implementeras
under våren 2019
Nuläget och framtid på förskolorna: vistelsetiden av barnen har ökat,
litteraturprofileringen är på gång, förskolorna jobbar med ett gemensamt
tema (Alfons).
 Anmälda frågor idag: många barn på morgonen på förskolan Källbacken
(runt frukosttiden) – personalsituationen känns tufft. Situationen har varit
bättre en period men nu behöver personalschemat ses över.
 Har vikarier som jobbar timmar en utbildning i första hjälpen? Frågan lyfts
till bemanningsenheten.
Hur arbetar förskolorna med barns integritet? Finns det något speciellt
koncept? Detta ingår i förskolans arbete som en naturlig del.
Förskolecheferna lyfter frågan i personalgrupperna.
 Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare?
o Till ledningsgruppen
o Till politikerna – Hur förbereds sommarverksamheten kommande
år med tanke på den ökande värmen?
o Till övriga tjänstemän i kommunen– får vikarier utbildning i första
hjälpen?( bemanningsenheten)

Nästa möten: Stort brukarråd 22/11 , 21/1 och 18/3 (vid behov bokar vi in ett
till möte)
Förskolechefer Silva Christmann och Maria Granath-Nilsén

