Skolrådsmöte, Surte förskola 20110415

PROTOKOLL
Medverkande på mötet:
Anne-Kristin Ström, Junibacken (Adrian)
Susanne Jensen, Lönneberga (Ida)
Jonas Albinsson, Villa Villekulla (Noel)
Linda Grob, Lönneberga (Isac)
Stina Gidlöf, Bullerbyn (Tea)
Inger Taubner, pedagog Lönneberga
Helena Johansson, förskolechef

helena.johansson@ale.se

Saknas:
Lena Gustavsson, Stephanie, Jens Wall, Elisabeth Elstring och Lars Norrman.
1.
Frågelådorna
Det har kommit önskemål om fotbollsmål från Bullerbyns frågelåda. Helena Johansson
föreslår att barnen skulle kunna tillverka ett fotbollsmål som del i ett projektarbete för att
utveckla kreativitet och samarbetsförmåga. Vi diskuterar om detta är en bra idé då
fotbollsmålet skulle vara en rolig aktivitet för barnen nu och ett fotbollsmål kan ta tid att
färdigställa. Ett förslag är att det köps in nya bollar nu och att målet byggs efterhand.
2.
Diskussion kring förskolans kommunikation och information till hemmen
Vi diskuterar återigen informationsbytet mellan förskola och hem. En del avdelningar har
sedan föregående möte skickat ut nyhetsbrev om vad som händer och viktiga saker som
föräldrarna behöver tänka på. Detta har mottagits väl. Skolrådet föreslår ett månadsbrev där
varje avdelning skriver kort några rader om verksamheten och skickar det till Förskolechefen
som sammanställer och skickar ut till alla föräldrar via mail. Det finns även ett stort önskemål
om att få Matsedeln utskriven eller via mail. Helena Johansson informerar om att det finns
mycket information som läggs ut på förskolans hemsida. Där har de föräldrar som är
intresserade möjlighet att ta del av information.
3.
Helena Johansson informerar om ekonomin
Nu får förskolan Barnpeng för varje barn en gång i månaden. Tidigare så har förskolan fått en
klumpsumma två gånger per år. Detta påverkar ekonomin och är ett problem då Surte förskola
har tomma platser. Just nu har förskolan 76 platser och 70 barn. Inför hösten ska 30 platser
fyllas men bara 7 barn står i kö.
Vi diskuterar i samband med detta Skolverkets rekommendationer på max 15 barn i
äldregruppen och 12 i yngregruppen. När platserna är fyllda på Surte förskola finns det 22
barn i äldregruppen och 16 barn i yngregruppen. Helena Johansson informerar om att det
tyvärr ser ut så i de flesta kommuner och att Surte förskola har den fördelen att det finns så
stora lokaler så att personalen på ett enklare sätt kan dela upp barnen och organisera
verksamheten.
4.
Höstens organisation
Inför hösten ska ca 27 platser fyllas på förskolan men endast 12 barn står i kö. De barn som
ska gå vidare till skolans verksamhet ska, som det ser ut nu, hållas ihop. Tidigare så har de
ofta delats då skolan bildar två sexårsgrupper.
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5.
Fortbildning
Den 21 mars var alla pedagoger på fortbildning för genomgång av den uppdaterade läroplanen
för förskolan LPFÖ. Vid Surte förskola har det också bedrivits utbildning i
utomhuspedagogik för all personal. Nu startar även projektet HYFS vid alla Ale kommuns
förskolor. Ett projekt som alla kommuner i Västra Götaland har eller ska delta i och Ale
kommun är bland de sista. Projektet involverar både barn, föräldrar och personal och har sitt
ursprung i att barn som går i förskolan oftare är sjuka än barn som inte går i förskolan. En
sjuksköterska kommer att besöka avdelningarna för att informera om hygien.
6.

Aktiviteter
• Den 31 maj 17-19 har äldrebarnen Vårfest
• Den 19 maj är det förskolans dag och dropp-in för föräldrar till barnen på
yngreavdelningarna efter kl. 14.00

7.
Planerade stängningsdagar
Stängning den 17 juni för utvärdering.
8.
Tid för nästa möte
September. Tid och datum ännu inte bestämt.

