
 
 

Minnesanteckningar Brukarråd 
 

Skola/Förskola: Insjöns förskola och skola 

Datum: 2020-02-19 kl. 18:15 i Skolans personalrum vid korridoren högst upp. 

  

Dagordning: 

- Föregående minnesanteckningar 

- Information om nuläget rektor/förskolechef 

- Ny förskola, rekryteringar  

Maria informerar om Myran och rekrytering. 

- Nya verksamheter på skolområdet 

From Mars -20 kommer Victoria att ta över fritidsgården Jippo. Till hösten finns 

förhoppningen att anställa en fritidtidspedagog 50% på skolans fritids och 50% på 

Jippo. Paviljongen som står på Åkerö skola ska flyttas till Insjöns skola till Särskolan.  

- Inkomna föräldrafrågor 

- Väntetiden på lagning av vikväggen i sporthallen, Victoria har legat på men inte fått 

något svar på när den ska lagas. När den ska lagas så ska det även köpas in en del nya 

material och inventarier. Victorias förhoppning är att detta kommer att ske under 

vårterminen. 

- Maria lyfter frågan om Facebook-inlägget om att barn har varit och på Åhl´s 

gammelgård på Vattberget och förstört. Bl.a klättrat på gärdesgårdar och tagit loss 

stenar. Victoria kontaktar ordförande för hembygdsföreningen.  

- Från förskolan kommer frågan om barnen får vara på förskolan när en förälder åker 

på semester. 

- Det kommer en fråga får förskola om hur det ser ut kring närproducerade råvaror och 

mat. Maria bjuder in Linnea Wahl så vi kan diskutera frågan. Om hon inte kan så för vi 

vidare frågorna till henne. Tips på Instagram, Kosten i Leksand och Källbackens kök. 

- Verksamhetsplan/mål/budget 

- Budget 2020 grundskolan, utifrån de barn som finns i Insjön har man fått sin budget. I 

hela grundskolan fattas det fortfarande pengar, men ser över var man kan hitta en 

lösning.  



 
 

Budget för förskolan, vi har fått mer pengar utifrån det socioekonomiska indexet. 

Positivt för både pedagoger, barn och föräldrar att det har blivit förstärkningar i 

personalgrupperna. 50% på Nyckelpigan och 75% på ÅB. 

- Presentation av Hjulorganisationen grundskolan 

Victoria bifogar presentationen till protokollet. 

- Verksamhetsplan för förskolan 

Förvaltningens fokusområden ”Hållbart medarbetarskap”, att arbeta med 

arbetsmiljön, motverka sjukskrivningar samt vara en attraktiv arbetsgivare och ha 

kompetensförsörjning för förskolan. 

Avdelningen förskolan fokusområden är att implementera vår läroplan och SKA 

(Systematiskt kvalitetsarbete). 

- Arbetsmiljö 

- Information om Skolinspektionens enkät 

- Vilka av dagens frågor skall lyftas vidare? 

o Till ledningsgruppen 

o Till politikerna 

o Till övriga tjänstemän i kommunen 

- Övriga frågor 

- Nästa möte  

7 april 18.15-19.30 Biblioteksentrén är öppen. 

 

Välkomna! 


