Minnesanteckningar
Föräldraråd III 2016/2017
Datum: 22 maj 2017
Plats:
Arvidsborgs förskola
Qualis-föräldraenkät
Föräldrarepresentanterna fick ta del av resultatet från Qualis-föräldraenkät och kom, utifrån detta, med förslag till
utvecklingsområde för läsåret 2017/2018.
Föräldrarepresentanterna från Arvidsborg vill att förskolan:
 ökar vårdnadshavares möjlighet till delaktighet
 utvecklar en kontinuitet och systematik i flödet på InfoMentor (tidslinjen)
 utvecklar utemiljön
Föräldrarepresentanterna från Emyhill vill att förskolan:
 utvecklar utemiljön
 utvecklar och förbättrar kommunikationen förskola-hem
Arvidsborgs egen analys av resultatet identifierar följande utvecklingsområde:
 vårdnadshavares möjlighet till inflytande och delaktighet
 arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
Emyhills egen analys av resultatet identifierar följande utvecklingsområde:
 barns trivsel
 personalens engagemang
Centralt föräldraråd
Andreas Cederstöm har representerat vårt område vid de två Centrala Förskoleråden som varit under våren 2017.
Han hade inte möjlighet att delta på Föräldrarådet, så Christina informerade vad som tagits upp via Andreas
minnesanteckningar.
Möte 15 mars 2017
 presentation av Arvidsborgs förskola
 presentation av InfoMentor
 information om kommunens hälsofokus
 diskussion kring Centrala Förskolerådets framtida innehåll och form
Möte 16 maj 2017
 presentation av Stationsstadens förskola
 vidare diskussion kring Centrala Förskolerådets framtida innehåll och form
 presentation av och diskussion kring förskolornas systematiska kvalitetsarbete tillika Skolinspektionens
granskning av Kävlinge kommun detta gällande område
Visionsarbete
Christina berättade att förskolorna har inlett ett arbete med att få fram en vision (en vision per förskola). Forskning
visar att framgångsrika förskolor/skolor har en tydlig vision som påvisar ett framtida läge som är möjligt att uppnå
om samtliga medarbetare samlas kring den och samarbetar. Forskning visar även att framgångsrika förskolor/skolor
förverkligar sin vision genom att formulerar mål som anger vad som behöver göras samt fördelar makt och ansvar
mellan sig med syfte att stimulera kreativitet och utveckling. Visionen ska arbetas fram innan sommaren. Den ska
sedan bearbetas och förankras under hösten.

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
Christina informerade om att området har sökt statsbidrag för att kunna minska barngruppernas storlek. Detta
bidrag gäller de barngrupper där det finns 1- och 2-åringar. Besked om bidrag kommer juli/augusti 2017.
Rutin vid lämning och hämtning
Christina berättade att området har sett över sina rutiner vad gäller lämning och hämtning av barn. Med start
hösten 2017 kommer föräldrar inte längre att lämna och hämta barn i hallen, utan inne på avdelningen. Föräldrar
och barn ser till att ytterkläder och skor kommer av respektive på. Pedagoger ser till att möta upp barn inne på
avdelningen samt ser till att bjuda in barn i undervisningen/aktiviteterna som pågår. Precis som tidigare är det av
yttersta vikt att pedagogerna får reda på om barn inte vill komma till förskolan. Om pedagogerna känner till detta,
kan förskola och hem tillsammans komma överens om lämpliga åtgärder samt upprätta en plan tillsammans så att
lämningen underlättas.
Ny inskolningsmetod
Johanna Persson, förskollärare Emyhill, berättade att områdets metod för inskolning har setts över och bytts ut.
Förste-förskolläraren på Emyhill har kartlagt vad forskning säger om inskolning och vilka teorier som finns. Utifrån
denna kartläggning tog förskolorna beslut på att fortsättningsvis använda sig av metoden som kallas föräldraaktiv
inskolning. Denna metod innebär att vårdnadshavare har en aktiv roll under inskolningen och att det är
vårdnadshavare som introducerar barnet i förskolans verksamhet, rutiner och omsorgsbiten. Vårdnadshavare och
barn upptäcker och utforskar avdelningen och barngruppen tillsammans. Pedagogerna skapar under tiden en
relation med barn och vårdnadshavare. Inskolningen varar under två veckor, samtliga dagar kl. 09.00-14.00. Under
de tre första dagarna är vårdnadshavaren på förskolan tillsammans med barnet. Målet är att barnet ska kunna
lämnas den fjärde dagen, men detta anpassas efter barnets behov. Vårdnadshavare ska vara tillgänglig och kunna
komma till förskolan med kort varsel under resterande dagar.
Namn på barngrupperna Arvidsborg
Arvidsborg kommer att inleda ett arbete med att ändra namnet på barngrupperna.
Organisation hösten 2017
Christina informerade att förskolorna minskar i barnantal. I höst finns det 87 barn (Arvidsborg) respektive 95 barn
(Emyhill). Detta beror dels på ett lågt barnantal inom Kävlinge tätort men även på öppning av Stationsstadens
förskola. Något beslut kring hur organisationen ska se ut hösten 2017 är ännu inte taget. Processen är igång och
förslag bearbetas. Målet är sex barngrupper per förskola, två förskollärare och en barnskötare per arbetslag samt
en kontinuitet och stabilitet inom och mellan arbetslagen. Beslut om organisation tas inom kort och kommer
vårdnadshavare till del via ”Förskolechefen har ordet”.

Nästa möte: hösten 2017
Vid protokollet: Christina Olsson, förskolechef
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