Minnesanteckningar Brukarråd
Skola/Förskola: Källbacken och Rosens Förskolor
Datum: 190121
Ordförande: Silva Christmann
Sekreterare: Maria Granath-Nilsén
Deltagare/funktion eller vårdnadshavare:
Silva Christmann förskolechef Källbacken, Magdalena Änges förskollärare Källbacken, Anki
Lundin förskollärare Rosen, Cecilia Berkebo Förälder avd Gul Rosen, Desiree Bengtsson Karin
Look-Tägtström förälder avd Röd Rosen, Lennart Ljung politiker S
Dagordning:

-

Föregående minnesanteckningar: Kommentarer: Några av förskollärare som arbetar
på förskolorna är VFU-handledare. Det betyder att de tar emot studenter från
högskola under deras utbildning till förskollärare. En viktig del i att rekrytera
personal.

-

Sommarens utvärdering av sammanslagen verksamhet under den varmaste
sommaren på länge. Vi behöver ta kontakt med Leksandsbostäder om hur de
förbereder sig inför kommande sommar. Silva Christmann gör det.

-

Litteraturprofileringen av våra förskolor i kommunen pågår för fullt. Alfons Åberg är
huvudperson projektet i alla förskolorna.

-

Information om nuläget förskolechef .
Vi går igenom den powerpoint som avdelningschef Linda Karlsson gick igenom på
utskottsmötet lärande och Stöd idag på deras första möte. Dagsläge.
Vi har hittills öppnat totalt 4 tillfälliga förskoleavdelningar , Tällberg skola, Gropen,
Brandmannen och Lilla ÅB2 för att klara den kö vi har under våren 2019 Planen att
flytta 5-åringarna från Förskolan Rosen avvaktar svar från skolinspektionen på den
anmälan som gjorts mot detta. Förhoppningsvis får vi något svar denna vecka och sen
får vi återkomma i frågan. Vi planerar också preliminärt för en tillfällig avdelning i

Djura skola. Våren kommer att bli tuff med överinskrivningar och att hitta platser till
alla barn i kö.
-

Inkomna föräldrafrågor:
Om det kommer någon hotfull person finns det planer på hur man agerar då? Vi tar
upp denna fråga igen på våra arbetsplatsträffar på förskolorna. Vi borde göra en
inrymningsplan.

-

Verksamhetsplan/mål/budget
Just nu är arbetet på gång med kvalitetredovisningar för 2018.
Verksamhetsplaner ska göras för förskolan övergripande och sedan på varje förskola i
jan/feb.
Budget 2019 är utlagd och vi har fått lägga budget med 5,8 barn/pedagog trots att
det politiska målet varit 5,2. Stor försiktighet kring budget är det uppdrag vi fått.

-

Arbetsmiljö
Förskolan har höga sjukskrivningstal vilket bekymrar. Viss del beror säkert på att
personalen ständigt är utsatta för smitta och vi vädjar så klart att barnen ska vara
hemma när de är sjuka och inte komma förtidigt tillbaka och att de regler som finns
kring detta hålls. Förskolecheferna kommer att skicka ut ett påminnelsebrev om våra
regler och vi ska se över de övergripande reglerna och förtydliga dem.
Tuffare arbetsbelastning , stora barngrupper och ökat ansvar.

-

Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare?
o Till ledningsgruppen-protokollet, inrymningsplaner
o Till politikerna vision, Barnantal, budget och arbetsmiljö
o Till övriga tjänstemän i kommunen : Leksandsbostäder angående
planering inför sommaren.

-

Övriga frågor
Skolvalet-blanketter för att välja skola kommer att skickas ut till alla femåringar 22/2
och skall lämnas in senast 8/3.

-

Nästa möte 18 mars 18.30-20.00 på Förskolan Rosen

Maria Granath-Nilsén

