
Minnesanteckningar brukarråd förskolor Källbacken och Rosen 20200217 

Närvarande: föräldrarepresentanter från båda förskolor, personal från förskolan Rosen, rektorer 

Maria Granath Nilsén och Silva Christmann 

Nuläge:  

Förskolan Myran har haft invigning förra veckan och är i gång med sin verksamhet. 15 barn står i kö 

nu under våren som behöver erbjudas förskoleplats. 

Rekrytering av ny personal till förskolan är en stor utmaning – annons har varit ute under december – 

januari.  

Förskolorna jobbar med sina fokusområden utifrån barns intressen och kompetens. 

Förskolans ledningsgrupp kommer att förändras – 2 pensionsavgångar till sommaren och en 

avdelningschef som behöver rekryteras, specialpedagog kommer också att gå i pension och vi 

behöver rekrytera en ny. 

Inkomna föräldrafrågor:  

1.Hur påverkar kommunens besparingskrav förskolan i Leksand?  

Svar: Ledningsgruppen kommer att minska med 50% tjänst enligt förslaget – detta kommer påverka 

förskolan indirekt. 

2.Vårdnadshavare upplever att förskolepersonalen är mer stressade än förut, t.ex. vid hämtning eller 

lämning, när barns tider ska ändras. 

Barnens vistelsetider har ökad vilket har påverkad förskolans schemaplanering – ofta blir det övertid 

för förskolepersonal. Viktigt för planering av schemat är att förskolan får vetskap om ändringar i god 

tid och att lämnings-och hämtnings tider hålls.  

3.Fotografering på förskolan – varför togs det bort? Ledningsgruppen har övergripande beslutat att 

inte ta gruppfoton på förskolan.  

Verksamhetsplan/ mål/ budget 

Utifrån förskolans läroplan, politiska mål och övergripande fokusområden har förskolorna satt sina 

egna fokusområden:  

Förskolan Källbacken 

1. Ökat fokus på barns intresse för skriftspråk och kommunikation 
Fokus på barns språkutveckling och kommunikation kopplat till Läroplanens område Normer och 
Värden 
Litteraturprofilering av förskolan Källbacken 
2. Arbete med Natur och miljö 
Utveckla utemiljön tillsammans med barnen, 
Värna om miljön och naturen – hållbar utveckling 
Använda skogen som pedagogisk miljö 
3. Fokus på Normer och värden, barns inflytande 
Främja barns självständighet och trygghet, tillit till sina egna förmågor 
 
 
 
 
 
 
 



Förskolan Rosen 

•  Läroplanen, Lpfö18. 
• Läroplanen som verktyg. Den ska finnas med i allt vårt planeringsarbete. Använd den praktiskt. 
• Sök förankring i den och skriv och hänvisa. Kontrollera att vi inte missar något eller tar bort det som inte finns i 

Läroplanen som vi gör. Vi ska inte ha en checklista men vara medvetna om målen. 
• Fokus Normer och värden: Lyfta fram detta i våra DUK, vårt arbetsmaterial där vi dokumenterar barns utveckling 
• Introduktion/Rosens röda tråd: måndag 3 ska vara forum för dessa diskussioner Fortsätta med de frågeställningar 

som vi har från hösten. Dokumentera efterhand/förklara/revidera. 
• Digitalisering: vi gör en plan som beskriver var vi är och hur vi arbetar vidare. 

  
• SKA, systematiskt Kvalitetsarbete 
• Levande analysarbete innebär- att använda de verktyg vi har, d.v.s. HUR, DUK och Barnkonferans 
• HUR används vid varje planeringstillfälle. Där dokumenteras och följs upp vår planering 
• DUK-höja nivån, se över innehåll. Hur använder vi det vidare? Använda det vi ser i DUK till att stödja 

vidareutveckling hos varje barn.  
• Ändra i HUR mallen för att kunna dokumentera vårt kvalitetsarbete i löpande text 
• Modell med följande rubriker där arbetet kontinuerligt analyseras: 
• HUR analys 
• DUK analys 
• BARNKONFERENS analys 

 

Arbetsmiljö 

Den årliga medarbetarenkäten visar att förskolepersonalen upplever sitt arbete som meningsfullt och 

hittar arbetsglädje, trivs på arbetsplatsen men de flesta känner att de inte hinner med 

arbetsuppgifterna och att energin tar slut efter arbetsdagen. Hela verksamheten kommer att jobba 

med organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Enkät vårdnadshavare – viktigt att alla vårdnadshavare fyller i enkäten!  

Vilka av dagens frågor ska lyftas vidare till: 

Politiker: upplevelsen av att personal är stressade – hur arbetar man från politikens håll för att 

förbättra förutsättningarna för förskolan? 

Besparingskrav – spar inte på förskolan! Satsa på barnen tidigt så spar ni mycket pengar i skolan och 

senare! 

ledningsgrupp:  

Till övriga tjänstemän: 

Övriga frågor 

inga 

Nästa möte: 6/4 på förskolan Källbacken   

 

 


