Brukarråd Tällbergs skola och förskola 181113
Närvarande: Anna Witasp (rektor Tällberg), Helen Häljebo (förskolechef), Lars Halvarsson
(politiker S), Inger (Inco) Gustavsson (lärarrepresentant, skolan) Elin Bengtsdotter, Elina
Bodin Hansen, Frida Ydringer, Anna- Britta Lyck, Emilie Lindberg, Hanna Lundqvist, Malin
Bodin Storgärds.


Genomgång av föregående mötesprotokoll:
- En påminnelse om vilka som är klassföräldrar.
- Fortsatta svårigheter att rekrytera personal till förskolan.
- Barnskötare och förskolelärare. Frågan varför Leksands kommun inte anställer
barnskötare kvarstår. Många vårdnadshavare tycker att det vore att föredra
framför många olika vikarier.



Anmälda frågor:
- Har Leksands kommun brandvägg/filter mot porr och våld? Svar: Leksands
kommun har precis upphandlat en ny brandvägg i vilken detta ingår.



Övriga frågor:
- ”Tre ska bli noll” – förskolebrevet är ett nationellt projekt för att förebygga
sexuella övergrepp. Frågor och diskussion om hur arbetet för att förebygga och
uppmärksamma detta sker inom förskolan. Det framförs åsikter om brister i
rutinerna kring bl.a. vikarier och samarbetet Fritidshem och förskola. Många
föräldrar är oroliga. Helen berättar att de jobbar fortsatt med dessa frågor samt
hur rutinerna kring vikarier ser ut.
-

Många föräldrar vittnar om ett tuffare klimat i storkottegruppen.



Diskussion kring nuläget i förskolan:
- 51 stycken barn på förskolan i Tällberg. Fullt på alla förskolor i Leksand.
Helen berättar att sjukfrånvaron är hög bland personalen. Nyckeltalen är högt –
många barn per pedagog. Hon berättar vidare att det är en stressig arbetsmiljö.
Föräldrar är förtvivlade och uppger att de inte känner förtroende för
organisationen, att de är oroliga för sina barns mående och säkerhet.



Nuläget i skolan:
- Arbete kring språkutvecklande undervisning pågår och all personal på fritids går
den kommunövergripande utbildningen, SKU (språk-och kunskapsutvecklande
undervisning). Arbete kring digitalkompetens och lärmiljöer står i fokus i på vår
skola och vårt fritidshem. Vi har även ett kollegialt samarbete med Ullvi skola där
vi ses regelbundet och lär av varandra. Inco vittnar om en ”vi-känsla” bland
personalen, ett gemensamt förhållningssätt kring hur man bemöter barnen, hur
man är mot varandra och alla man möter. Allt som allt har detta skapat en god
”miljö” på skolan såväl bland elever som bland personal.
-

Elevrådet fungerar väldigt bra och har mycket kontakt med rektor och övrig
personal.

-

Det behövs fler som hjälper till med sargen, upp- och nedplockning samt spolning
vintertid. Eventuellt blir klasserna ansvariga för olika veckor om det ska bli någon
is i år. Skolan behöver också bestämma vad som gäller för eleverna, t.ex. krävs
hjälm när barnen skottar? Får de ha skor på isen eller inte? Vilka raster får de åka
på? Ska det vara match på hela planen eller halva?

-

Frukost, lunch och mellanmål: det finns önskemål om gröt till frukost på förskola
och fritidshem samt större variation på mellanmålen. En del barn uppger också
att de blir hungriga om de går lång dag.

-

Jullovsfritids – sammanslagning i mellandagarna för kommunens fritidshem på
Sammilsdals skolan. De barn som behöver omsorg då, får vara i Sammilsdal.



Att ta vidare till ledningsgrupp och politiker: kostfrågan förskola/fritidshem,
resursfrågan och de organisatoriska bristerna i förskolan som har med barnens
säkerhet att göra.



Stort brukarråd i kommunhuset 22/11 kl. 18.30 med anledning av
grundskoleutredningen.



Nästa brukarråd i Tällberg 6/2, 2019 på skolan.

