Föräldraråd Kompassen 130403
Närvarande
Rauni, förskolechef
Anja, Lågan
Emma, Forsen
Veronica, Gnistan
Linda-Marie, Lågan
Sabine, Lågan
Paul, Älven
Presentation av närvarande deltagare
Genomgång av föregående protokoll
Inget att tillägga.
Ekonomi
Det som var kvar som minus från förra året behöver sparas in detta året (en summa
mindre än 20 kkr).
Personal
Gravvik till hösten på Lågan. Ännu ej klart hur det kommer att se ut. Föräldrarna får
information så fort det är klart.
Barn
Lågan kommer att bli 22 barn till hösten. Forsen har något fler yngre barn och kommer
därför inte att vara fullt.
Det står många barn i kö till Kompassen.
Lokaler
Inget klart ännu om vad som händer med de lokaler som Nyvångsskolan har. Detta
kommer snart att beslutas.
Qualis
Kompassen hade väldigt bra resultat. Önskemålet är att certifiera förskolan till hösten
eller nästa vår. Det är kommunen som avgör vilka av de förskolor som anmält att de vill
certifieras som får utvärderas.
Nästa föräldrarådsmöte kommer vi att gå igenom vilka områden som utvärderingen
tittar på.
Föräldramöte 4 mars - föräldrarnas reflektion
Det uppfattas som nyttigt att det kommer information om kommunens verksamhet men
samtidigt är det lite synd att det tar tid från att lära känna de andra föräldrarna. Det
kommer normalt inte att vara sån här information för föräldrarna utan bara en kort
information från Rauni. Önskemål från föräldrarna är att informationen max tar 30 min.
Till hösten kommer det att komma information om Qualis.
Personalens utbildning
Rauni tackar alla föräldrar för att de hjälper till med att hämta barnen lite tidigare. Nästa
gång skall personalen åka till Malmö och lyssna på en föreläsning om
Bornholmsmodellen (handlar om hur man jobbar med språk). Förskolan stänger tidigare
den 15/5 och håller stängt den 16/5. Kommer att komma information om detta till
föräldrarna.

Parkeringsplatserna
Det har blivit lugnare. Det är beställt en skylt där det står att parkeringen är för besökare
och personal.
Det är viktigt att föräldrarna tänker på att det inte finns någon parkering längs med
huset. Det har kommit påpekande om att folk kör för fort på vägen till förskolan.
Fartguppet till parkeringen är dimensionerat för den fart som gäller enligt kommunen.
Föräldrarna slarvar med att stänga grindarna. Det är väldigt viktigt att ALLA är noga
med det.
Det är svårt att ta sig ut på Landskronavägen och föräldrarna har talat med kommunen
om att flytta 30-skyltarna för att förenkla. Linda-Marie tar upp detta på centrala rådet.
Kommunen hävdar idag att de undersöker om behovet finns.
Laget runt
Finns det riktlinjer för hur mycket man skall vara ute. De riktlinjer som finns är minst
en gång per dag. Det har varit väldigt kallt i vinter så om det är för kalla vindar kan det
hända att personalen väljer att vara inne för att barnen inte skall få köldskador.
Personalen tycker att det är lite svårare att vara ute mycket när det är barn på
"syskonavdelningarna" som sover. Det finns möjlighet att äta mellanmål ute sen när det
blir lite varmare.
Finns det möjligheter att bygga upp mer vindskydd någonstans?
Personalen försöker också förlägga aktiviteter ute, inte "bara" att vara ute.
På Tolvåker har de flyttbara rännor som man kan tex hälla vatten i.
Hur lär förskolan konflikthantering?
Avdelningarna har haft kompistema och detta arbete kommer att fortsätta.
Tips om kompisteater. Lyfter upp ett dilemma och barnen eller pedagogerna skall sedan
spela upp hur man kan lösa den situationen. Både påhittade händelser och saker som har
hänt.
Samverkansrådet
Information från Samverkansrådet
Ingen information idag.
Information till Samverkansrådet
Går det att flytta 30-skyltarna på Landskronavägen så att utfarten från Prästvägen går
lättare?
Övrigt
Ännu ej riktigt bestämt med hur det blir med femårsverksamhet. Det kommer att bli ett
samarbete med Bullerbyn när klasslistorna från skolorna är klara.
Har personalen funderat över läskiga ställen på förskolan? Pedagogerna har funderat på
detta men ännu ej intervjuat barnen. På en förskola fick barnen använda gröna och röda
pennor i utemiljön för att markera var som var läskigt. Läskigt i detta fallet är vad
barnen har för känsla av de olika utrymmena.
Nästa möte
22/5 kl 18:30

Rauni Lundgren, förskolechef

Sabine Alexandersson, sekreterare

