Protokoll
Skolrådsmöte 2013-02-19

Närvarande: Malin Billström
Emelie Lindström
Samuel Hylén
Carolina Bilan
Emil Stinee
Eva Carlsson

Mamma mu
Mamma mu
Mamma mu/Lille skutt
Mamma mu/Lille skutt
Lille skutt
Bamse

Anki, Lisa, Jenny och Helena
Till justerare utses Samuel Hylén.

Regler kring allmän förskoleklass –tider och avgifter gås igenom.
Inget har inkommit i idélådan.
Föregående protokoll godkännes.
Alla avdelningar är nu fulla.
Skolstigens förskola läggs ner och barnen därifrån (ca 20 st) ska in på Nordgärdets och Surte
förskola.
Pedagogerna har varit på föreläsning kring hur man lär sig matte, språk och naturvetenskap
genom sagor. Just nu introduceras ”Bockarna Bruse”. Man har fokus på troll och häxor för att
träna upp fantasin och våga tänka utanför ramarna. Man försöker även hålla folksagor och
traditioner levande.
Barnen håller på med en kokbok som nästan är färdig. De har röstat om vad den ska heta.
Man har även ett matråd för att barnen ska vara med och påverka maten. Det är en träning i
delaktighet. Det är viktigt med deras inflytande.
Föräldrar som har barn födda 2007 och 2010 kommer att få fylla i en enkät om hur de tycker
att det är på förskolan inom olika områden. Enkäten kommer att delas ut framöver.
Vad är inflytande och medverkan för oss som vårdnadshavare? Vi diskuterade detta själva en
stund utan pedagogerna.
Vi kom fram till att vi tycker att det är mycket positivt att få se bilder på barnen i deras vardag
i verksamheten. Barnen är självklart på ett annat sätt när inte föräldrarna är med.
Vi tycker även att det är bra med månadsbreven där viktig information delges.

Många föräldrar har en önskan om fler än ett utvecklingssamtal/år som det är nu. Detta
kommer att tas upp med lagledarna. Många av oss skulle vara nöjda med en pratstund i lugn
och ro med pedagogerna utan att det behöver vara ett ytterligare ”regelrätt” utvecklingssamtal.
En förälder har upplevt vid två tillfällen att det inte har funnits personal närvarande bland
barnen vid hämtning. Detta kommer att tas upp vidare med personalgruppen.

Nästa skolråd blir den 14 maj kl 19-20.30
Vid pennan:
Eva Carlsson, mamma till Elin på Bamse

