
 
 

Minnesanteckningar brukarråd                               
 

Skola/Förskola: Tällberg 

Datum: 190206 

Ordförande: Helen Häljebo och Anna Witasp 

Sekreterare: Helen Häljebo 

Deltagare/funktion eller vårdnadshavare: Lars Halvarsson, politiker Malin Bodin-Storgärds, 

Evelina Bodin-Hansen, Frida Ydringer, Sara Lindell-Björk, Elin Bengtsdotter, Katarina 

Sonesson vårdnadshavare på skolan och förskolan Lena Bond personal förskolan,Helen 

Häljebo förskolechef , Anna Witasp rektor. 

 

 Dagordning: 

 

- Föregående minnesanteckningar 

- Information om nuläget rektor/förskolechef  

- Det är 71 barn i Tällbergs skola. 8 barn har kommit nya under läsåret. 25 barn är 

erbjudna plats i Tällberg förskoleklass. Skolvalet är 22 /2 -14/3 -19. 

51 barn går på förskolan Tällberg.  Tre avdelningar på förkolan och i skolans lokaler. 

Friluftsdag är planerat v8-v9. 

Skridskodisco på fritids och skolan.  

Nationella prov sker nu på skolan. 

 

Digitaliseringen -förskolan behöver köpa in och skolan köper in hårdvara och gör en 

kompetensutbildning/Källkritik. 

Lärmiljöer är ständigt under utveckling både på skolan och förskolan. 

 

Sociala miljön värdegrunden på förskolan och skolan. Skolan arbetar med 

Lågeffektivt bemötande. Förskolan arbetar med ICDP/Vägledande samspel och med 

att vara en god kompis. 

Likabehandlingsplanen arbetas det med på förskolan, fritids och skolan.  



 
 

- Förskolan rapporterar om en förändring till det bättre från vårterminens svårigheter  

med många vikarier. Förskolan har roterat bland personalen och utvecklat 

verksamheten och organisationen. 

 

            Förskolan arbetar med Skolverkets material Läslyftet och ingår i bibliotekets satsning    

             på  Litteraturcertifiering /Alfonsprojektet. 

Boken Pricken är ett projekt som är genomgående på skolan. 

Läsprojekt förskolan tillsammans med sexorna i skolan 

 

Förskolan och skolan har svårigheter att rekrytera fritidspedagoger och förskollärare. 

 

Ekonomi: Liten läromedelsbudget på skolan. 

Personalkostnader är den stora kostnaden.  

Stora kostnader på barn och elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagog: 

centraliserad på skolan? På förskolan är specialpedagog centraliserad. 

 

Kommunala musikskolan har satsat på 2:an.  

 

Sjuka barn - kommer tillbaka för tidigt både på förskola och skola.  ”Vi blir aldrig 

riktigt friska”.  

              

              Inkomna föräldrafrågor 

- Skall vi ha öppet hus, för att locka hit barn.? 

Vad händer om vi överanstränger barn och personal? Hur gör vi för att prioritera våra 

barn och inte prioritera annat. Vi behöver lyssna på barnen och vårdnadshavarna.  

             Lars bekräftar att politiken ser förändringen i antal barn i grupperna, kön  och att 

             barnen har längre vistelsetid på förskolan och skolan. 

- Hur löser ni problemet med bemanning och ekonomi? Det är ett problem för 

vårdnadshavare och barn att personalen inte räcker till. 

 



 
 

Barnskötare /förskollärare, skall förskolan anställa barnskötare? En fråga som 

kommer tas upp i kommunstyrelsen.  Helen lyfter kvalitetsaspekten? Lpfö18 

 

 

 

- Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? 

o Till ledningsgruppen  

Hur kan förskolan och skolan  satsa på kvalitet och långsiktighet, med 

den budget ni har?  

o Till politikerna  

Säkerställa att beslutet om skolutredningen kommuniceras ut tydligt till 

alla.  Rekrytering, långsiktighet och kvalitet. 

o Till övriga tjänstemän i kommunen 

Hur kan Kostavdelningen skapa större variation och kvalitet tex 

lokalproducerat och få utrymme att baka i förskolans och skolans  kök? 

 

- Nästa möte  

Torsdagen 19 september 2019 kl 18.00 

 

 


