
  
 
Minnesanteckningar från Brukarråd på Förskolan 
Datum: 19/9-18k 
Tid: 18.00-19.30 
Plats: Tällbergs skola, plan 2 

 
 Val av sekreterare  
Jonna Fischer Matz 
 
Närvarande: Helen Häljebo, Anna Witasp, Anna-Britta Kugg, Lars Halvarsson, 
Sara Lindell-Björk, Emelie Lindberg, Elin Bengtsdotter, Hanna Lundqvist, Elina 
Bodin Handsen, Malin Bodin Storgärds, Margareta Staffan, Jonna Fischer 
Matz. 

 Anteckningar från förra mötet  
- Vi pratade om giftfri förskola, frågan är på väg upp i utskottet.  
- Vi pratade om simbassängen, att den var i dåligt skick, inget nytt om läget 

idag.  
- Stort tryck på förskolan.  
- Läslyftet och litteraturprofilering är i fokus på förskolan.  
- Om två år väntas det bli 92 elever på skolan (ej förskolebarn inräknat).  
- Hur kan vi visa upp skolan och den kvalitet som skolan har. För att locka 

fler elever. 
Vi ska hitta sätt att berätta om hur fantastisk skolan och förskolan är. Egen 
facebook-sida för skolan? 

- Skolan har behöriga lärare. Rekryteringen har gått bra. 
- Lärande och stöd har ett starkt sparkrav. Fler barn i förskola och skola än 

beräknat. Elevpengen är låg.  
- Skolan har fått en ny timplan. Skolan har fått ihop det… 
- Barnen efterfrågar fortfarande nya roliga ute och inneleksaker. 

 
 

 
 
 



 Dagens Övriga frågor 
 
- Klassföräldrar – frågan kommer att lyftas på föräldramöte. Önskemål 

finns för att samordna klassresa, luciafirande, disco m.m. 
- Idrott – F-klass har egen gymnastikundervisning. Justeringar har gjorts i 

schemat för att personal ska täcka upp på ett bättre sätt.  
- Blockflöjt – Musik för årskurs 2. Provar olika instrument så att de får en 

bred bas. 30 min/vecka. Eleverna får låna blockflöjt.   
- Speciallärare -  
- Samrådsgruppen – Emelie representant från Tällbergs skola. Första 

mötet där representanterna träffades möttes engagerade föräldrar 
och hoppades på att de skulle få vara delaktiga. Syftet med mötet var 
att ta fram en enkät. Svår uppgift för representanterna att formulera 
frågorna eftersom de inte visste vad syftet med enkäten var och att de 
inte är tillräckligt insatta. Utredningen ska vara klar november 2018. 
Utskottet tar beslut i januari 2019. Målet är att fullmäktige ska vara 
klara med beslutet första kvartalet 2019. Lars Halvarsson och Anna 
Witasp rapporterar att enkäter till lärare och föräldrar kommer att 
skickas ut under de närmaste veckorna. Svaren ska visa vad 
vårdnadshavare tycker är viktigt för barnens skolgång. Ju fler som 
svarar desto bättre underlag.  

- Oro från en förälder som ofta möter ny personal på förskolan. 
Upplever stor omsättning på personal det senaste året. Helen Häljebo 
ser det också som en svårighet. Förskolan har ett stort 
rekryteringsproblem.  
Vårdnadshavarna frågar varför Leksands kommun tagit ett beslut om 
att inte anställa barnskötare om det inte går att rekrytera behörig 
personal? Varför inte anställa barnskötare istället för att ta in vikarier? 
Helen berättar att Förskolans reviderade läroplan som lägger ökade 
krav och ansvar på förskolläraren. Kravet på legitimerade förskollärare 
är en kvalitetsfråga i Leksands kommun. Vårdnadshavarna ser det som 
önskvärt att vikarier ska bära skylt.   
Lagkrav kommer på utbildad fritidspersonal meddelar Anna Witasp 
och detta kan bli bekymmersamt för fritids.  

 

 Information från förskolechef och rektor 
Nuläge/ lägesrapport, verksamhetsplan, likabehandlingsplan. 

 
- Anna Witasp – Kvalitetsredovisning, vi använder smarta mål och 

fokuserar på att skapa delaktighet. Vi har landat i att fortsätta arbeta 



med språkutveckling, digitalisering samt tillgänglig och stödjande 
läromiljö (vad kan vi göra för att skapa en god arbetsmiljö för elever 
och lärare samt skapa trygghet.) Välkomnande atmosfär, viktigt med 
bemötande på skolan. Gott samarbete möjliggör att vi kan nå målen. 
Klimatet har blivit bättre. Pedagogerna har fått tid till att mötas, tid till 
samtal.  

- Helen Häljebo – Läsning är i fokus i alla Leksands kommuners förskolor, 
genom Läslyftet, Litteraturprofilering och Alfonsprojektet.  

- Vi på förskolan har arbetat aktivt arbete med att hålla barngrupperna 
nere. Totalt 50 barn på Tällbergs förskola i dagsläget. 18 av barnen 
vistas i skolans lokaler. Detta har gjort att barnen kan vistas i mindre 
barngrupper. Lösningen är för läsåret 18/19.  

 

 Anmälda frågor idag 

 Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? 
o Till ledningsgruppen 
o Till politikerna 
o Vårdnadshavarna frågar varför Leksands kommun tagit ett beslut om att inte 

anställa barnskötare om det inte går att rekrytera behörig personal? Varför 
inte anställa barnskötare istället för att ta in vikarier?  
Helen berättar att Förskolans reviderade läroplan som lägger ökade krav och 
ansvar på förskolläraren. Kravet på legitimerade förskollärare är en 
kvalitetsfråga i Leksands kommun. 

o Till övriga tjänstemän i kommunen 

 

 Nästa möte 13 november, i matsalen på förskolan. 

            
 

Välkomna 

 
Förskolechef   

 

Helen Häljebo 

 

 

 

Rektor 

Anna Witasp 


