Skolrådsprotokoll 9/2 2011 Nordgärdets förskola

Närvarande: Helena Johansson, Barbro Jonemark, Madeleine Harbeck, Malin Billström, Kristin
Henriksson

•

Helena Johansson hälsar välkomna och går igenom dagordningen.

•

Genomgång av föregående protokoll

•

Föräldrafrågor tas upp. En fråga rör Mulle och Barbro berättar hur förskolan jobbar med
miljö och naturvård. En fråga rör typ ”klassföräldrar” för att underlätta och förenkla vid jul
och sommaravslutning etc. Denna fråga bör lyftas fram som en punkt under ett föräldramöte
för att se om intresse för detta kan finna.

•

Helena går igenom begreppen TRA och MIO (Matematik, individen och omgivningen)

•

Rapport från avdelningarna:
Madeleine rapporterar från yngre barn där de jobbar mycket med begreppen liten stor, över
under mm, man talar även om geometriska former såsom cirkel och kvadrat. Detta görs
gärna vid matbordet då många former finna att tillgå där och alla är samlade, begreppen
används såklart under hela dagen och inte endast då.
Barbro rapporterar från äldre barn där man talar om och arbetar mycket med geometriska
former och benämningar ex cirkel, kvadrat och rektangel. Man talar också om vad som är
matematik och hur man använder sig av det i vardagen – Allt kan bli till matematik.
På onsdagssamlingarna görs experiment tillsammans med Bertha och förskolan använder sig
mycket av det material som köptes in på Navet i Borås.
Barnen pysslar mycket och man försöker använda roliga vardagssaker såsom sy/trådrullar,
mjölkkorkar piprensare mm. Om någon har roliga saker liggandes hemma som ej används får
dessa gärna lämnas till förskolan.
Väg i Väst har tagit emot 5-6 åringarnas ritningar och maskiner och har visat dem i sina
lokaler. Ale tidning har skrivit reportage om det och den 17 mars flyttas utställningen till
Medborgarkontoret. Det blir ett besök där med de äldre barnen.

•

Helena går igenom bokslutet 2010 , den har gått ihop och bl.a. har förskolepersonalen fått
ytterkläder ☺ ca 80-85 % används till personalkostnader. Budgeten för 2011 är ännu inte
klar.

•

Sommarstängning är v 28-31, i år har Bohus förskola öppet och all info om detta finns på
hemsidan.

•

21 mars – implementering av den uppdaterade läroplanen.

17 juni – studiedag
•

11 april är nästa skolrådsmöte

•

Processen med Likabehandlingsplanen har startat. Bland annat kartläggs barngrupperna för
att finna ”vart” mobbning sker.

•

Skolrådsdeltagarna fick ut exemplar att läsa igenom och kommentera, Dessa skall även
diskutera två frågeställningar. Ex via mail.

Vad är trygghet för dig som förälder att lämna barnet på förskolan?
Vad behöver personalen utveckla för att skapa trygghet?

Sekreterare: Kristin Henriksson

