Skolråd 17/11-11
Närvarande: Helena Johansson, Barbro Jonemark, Lisa Dahlström, Samuel Hylén, Anna Nilsson,
Kristin Henriksson sekr, Carolina Berg, Karolina Hellbom, Carolina Bilan
Genomgång av föregående protokoll




Ny läroplan
Mycket fortbildning i styrdokumenten & skollagen. Mycket kemisk och fysisk utbildning i och
med den naturvetenskapliga inriktningen.
Fortbildningen skall gynna verksamheten.

Rapport från avdelningarna
Nalle Puh: Här förändrar vi rummens funktion, jobbar på att få in en dagsrutin för pedagoger och
barn. Vi lär barnen göra egna val, ex. vad vill jag göra. Övar på att klä på sig själva och hjälpa
varandra, duka av , vid pyssel skall man plocka undan efter sig. Träna på rutiner. Märkbart på
avdelningen är att det tar lite längre tid att få till rutiner då det inte finns några äldre barn på
avdelningen som de kan lära av. Ute leker gruppen med äldrebarnen. Vi försöker att anpassa inne
och utetiderna efter Mamma Mu och Bamse. Två av barnen i gruppen är födda -09. Detta har blivit
en mellanavdelning som lösning på att det var så många -08’or (födda 2008, ej stockholmare )
Föräldrarna till barnen i gruppen är nöjda med resultatet och lösningen. Målet är att ALLA skall vara
delaktiga!!! Lär barnen att stanna upp och reflektera, vila och ta in vad har jag gjort idag. Gällande
arbetet med Grön Flagg har Nalle Puh valt – Barns inflytande, livsstil och hälsa.
Bamse och Mamma Mu: Grön Flagg kommer från Håll Sverige Rent, På förskolan har vi en grupp
bestående av pedagoger, föräldrar och en politiker- Elena Fridfeldt. Det finns olika teman på Grön
Flagg. Mamma Mu och Bamse har valt närmiljö denna terminen. Fokus ligger på 5-åringarna och
deras skriftspråk. Gruppen går till Björngrottan där de har med sin skrivbok och får rita av någonting
som de sedan skall återskapa på något sätt. Detta skall dokumenteras och godkännas sen får man en
flagga. Man jobbar också mycket med barn inflytande och medbestämmande. Frågan om att ta hit en
dietist är lyft för att lära barn vad och hur mycket man bör äta för att bli mätt. Detta kommer av att
ett barn i gruppen skrev brev till rektorn med frågan om varför man bara får en macka till mellis. 
Pedagogerna tycker det är svårt att förklara för barnen på rätt sätt och det är bra för barn att så tidigt
som möjligt få lära sig ”rätt”. På onsdagar kommer Berta som vanligt och exprimenterar.

Enhetsplanen finns på nätet och hänger i tamburen för den som vill läsa.
Magsjukan härjar, förskolan har bättre rutiner i år och epidemin håller sig förhoppningsvis borta.
Man har lärt lite från ett projekt kallat HYFS- Hygien i Förkolan.
Ekonomin är röd på grund av den omräknade barnpengen. De små barnen får nu mer resurser.
Jenny Mattson är tillbaka på fast tjänst och Monica Ström är tjänstledig i 6 månader.
Nästa skolråd blir den 1 mars 2012 och då förväntas ”vår” politiker bli inbjuden angående Grön
Flagg.

