
Närvarande 

Föräldrar: Kristoffer Källs, Jonna Fischer Matz, Elina Bodin Hansen 

Rektor Helen Häljebo 

Lärare Anneli Hedin 

Politiker Lars Halvarsson (s) 

Medskick: språket mellan barn stundvis hårt/hur jobbar skolan med det? Skolan jobbar med hur man 

är med varandra och med att stärka individens självkänsla. Skolan är medveten om mycket att det 

varit hårda ord men tar det även med sig till kollegor. Detta är nyligen uppkommet och har ej varit 

vanligt på skolan förut. 

Skolan arbetar med den nya läroplanen som skall bli synligare för föräldrar. Målbilden är att föräldrar 

har god kännedom om den nya läroplanen och att den är tillgänglig. Möjligheten skall finnas för 

föräldrar att lära sig mycket om läroplanen. Förskolan ska ge möjligheter skolan ska få eleverna att nå 

fram till mål.  

Ny från läroplan 2018. Stor skillnad på förskolelärarens ansvar. 

Tidigare bara tillsvidare anställdes förskolelärare, det blev brist på kontinuitet, kravet nu är en 

förskolelärare på varje avdelning. Nu anställs barnskötare. Övrig personal erbjuds att läsa till 

barnskötare, ev senare kan barnskötare utbilda sig till förskolelärare. 

Det finns en verksamhetsplan för förskolan, det som görs skall kunna kopplas dit. Det pågår ett 

systematiskt kvalitetsarbete, där dokumenteras vad som görs och hur mm. 

Fokusområde 2 grundverksamheten vad gör vi vardagligasaker som behöver tränas, miljön vad vi gör 

i rummen, vad som finns att göra. Vad man får göra (inte vad man inte får) mötesplatser och lärande, 

medforska och lära tillsammans, lärare är inte experter.  Förskolan använder sig av ICDP, vägledande 

samtal, samspel mellan barn och vuxen och mellan barn sinsemellan, relation skapas med tilltro. Man 

skall hjälpa varandra att inte gå upp i stress till exempel och arbetar med positiva förstärkare. Lära sig 

att lyssna på riktigt. 

Förskolan arbetar med Litteraturprofilering, man har valt en bok; Jan Lööfs Bilderbok. Tisdag v 45 blir 

det en happening från boken. Detta görs i samarbete med biblioteket. Det handlar även om hur 

läsandemiljön ser de ut.  

Hur skall fler frågor komma in till brukarråd? Föräldragrupp på FB? Ett forum vore bra för att 

underlätta kommunikation. En fysisk box vore positivt skapar även möjligheten för att lämna 

anonymt. 

 

Föräldramöte vecka 43. 

Datum för nästa möte ändras till 20:e feb kl.18 i skolans lokaler. Förskolans frågor kommer först 

Sedan gemensamma och slutligen skolans. 

 


