Protokoll Föräldraråd
Skönadal och Henkelstorp

Måndag 27 februari
Kl 18.30-19.45
Skönadalsförskola

Jag vill tacka för ett mycket trevligt första föräldraråd. Det var både trångt och hjärtligt och oerhört roligt att se
så stor uppslutning. Önskvärt till nästa tillfälle att alla meddelar sin närvaro/frånvaro så att vi har bästa
möjlighet att ställa iordning sittplatser till alla.
Nedan följer dagordningen som behandlades:



Presentation av förskolechef Anna Liedbergius samt biträdande förskolechef Heidi Hultin
Jag tillträdde som förskolechef i Hofterup november 2016, då jag kom tillbaka efter min föräldraledighet.
Jag började arbeta i Kävlinge kommun sommaren 2015 som förskolechef i Löddeköpinge men ombads
efter min föräldraledighet att ansvara för område Hofterup. Jag har tidigare arbetat som förskolechef i
Malmö sedan 2012 och innan des arbetat som förskollärare och socialpedagog i förskola sedan 2004. Jag
presenterade lite av mina hjärtefrågor, att arbeta likvärdigt, normkritiskt och att erbjuda våra barn en så
stor verklighetsbild som möjligt. Jag eftersträvar en verksamhet som är med och formar framtidens
accepterande, toleranta och samarbetande medborgare.



Information om verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete under 2017
Vi diskuterade vårt användningsområde av förskoleråd. Hur skulle rådet kunna samverka med förskolan
inom olika frågor och framförallt hur kan vi använda oss av vårdnadshavare för att utnyttja vår kvalitet i
verksamheten. Vi diskuterade verktyget som finns i nuläget, Qualis, och hur vi istället kanske skulle
kunna arbeta fram någon form av redskap för att mer kvalitativt undersöka och utveckla förskola och
hems samverkansområden.
Jag la fram förslag att till nästa möte, i juni skulle vi kunna tillsammans börja diskutera någon sådan form
av kvalitetsmätningsredskap.
Jag informerade om förskolans kvalitetsarbete under detta året. Förskolorna arbetar med att utforma en
form av systematisk kvalitetsarbete som ska kunna användas för att följa upp vår verksamhet gentemot
läroplan , kunna analyseras och sammanställas, presenteras för huvudman och sammanställas och
analyseras på huvudmannanivå. Alla förskolområden i Kävlinge kommun arbetar med detta på något
plan. I ett sådant arbete har vi också behovet av vårdnadshavares information och därför är det
önskvärt att vi tittar på ett verktyg såsom diskuterades ovan.
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Information om organisation och budget
Område Hofterup har under ett par år gått med underskott men slutade 2016 på ett överskott. Alla
underskott samt överskott behandlas i bildningsnämden och jag har skrivit en analys av förskolornas
behov och hoppas att denna tas i beaktning. Frågan kom upp varför ekonomin kan vara svår här och om
den är svårare i Kävlinge än någon annanstans. Större delen av våra intäckter kommer ju från en
kommunal peng per barn indelad i ålderskategori. Kävlinge har en låg barnpeng då kommunen har låg
kommunal skatt.
Vi diskuterade min bild av enheterna och den är att förskolorna är slitna och vi kommer att kämpa för
att sakta bygga upp både inne och utemiljöer. Däremot så ser jag en oerhörd kvalité i verksamheten
med fantastiska och engagerade pedagoger.
Vi diskuterade rekryteringssituationen som är svår i större delen av landet. Det är inte svårare i Kävlinge
än någon annanstans men just våra två enheter ligger relativt svårpendlat. Jag arbetar för att skapa en
utmanande och utvecklande arbetsplats där mina medarbetare trivs och vill stanna kvar för det är en
stor attraktionskraft i sig med en stabil arbetsplats.



Dialog om framtida samverkansområden – exempelvis teman som likabehandlingsarbete, kulturveckor,
föreläsningar, informations och insynsverktyg
Jag informerade om tjänsten infomentor som är på prov på två enheter i kävlinge kommun och som vi är
positiva till.
Vi beslutade att nästa råd kommer att hållas i början på juni och att vi då arbetar vidare med någon
samverkansform vad gäller vårt kvalitetsarbete.

Tackar för er medverkan!

Med vänlig hälsning
Anna Liedbergius
Bildningsnämnd
0709739356, Klicka här för att ange text.
Anna.Liedbergius@kavlinge.se

