Protokoll brukarråd

Avdelning/verksamhet: Galaxen
Datum: 20190409
Närvarande: Magnus Thulin, Maria Danielsson, Ing-Britt, Erik Lundstedt, Pia
Hedström, Anneli Ottosson.

Val av sekreterare: Maria Danielsson.
Genomgång av föregående protokoll
Vid genomgång av senaste protokollet ser vi att vi har samma huvudpunkter idag. Vi
behöver öka föräldrarnas intresse för att vara med och påverka våra barns
verksamhet.
Vad gäller barnvagnsparkeringen har vi inte fått någon återkoppling än.
Föräldrarnas punkt
Då vi bara är ordförande Magnus Thulin och sekreterare Maria Danielsson med som
föräldrar representanter beslutar vi att gå vidare i dagordningen då vi med endast 2
föräldrar närvarande inte kan lyfta, bolla eller ta beslut för alla.

Rektor/Förskolechef informerar
Anneli Ottosson avslutar sitt uppdrag som förskolechef på Galaxen i mitten utav Maj.
Någon efterträdare är inte tillsatt i dagsläget men denne ska vara tillsatt from
Augusti.
Då det fortfarande är väldigt stram budget i kommunen har förskolecheferna fått i
uppdrag att ha 2,75 tjänst per barngrupp. Då arbetslagen på Galaxen idag är
bemannade med 2,80 tjänst så gör vi ett försök att behålla 2,8 tjänst/barngrupp
genom att använda 50% av vikariebudgeten.

Anneli pratar vidare om vikten av att personalen synliggör vilka konsekvenser
besparingarna får. Det gör de genom att varje arbetslag dokumenterar hur man löser
”när en kollega är frånvarande” och vilka konsekvenserna kan vara, detta
sammanställer Anneli och lämnar till central förvaltning.
10/6 är Galaxen stängd för utvärdering. Behövs omsorg kontakta arbetslaget
men om möjligt ordnar man barnomsorg själv för detta datum.
Nulägesinformation
Besparingar pågår i kommunen.
I Maj är det förskolans dag, arbete pågår för att göra en stor skylt så att Galaxens
barngrupper syns ordentligt vid marschen genom stan.
Arbetet med sagans värld som fokus fortgår och barnen är fantastiska på att skapa
men och att använda sin egna fantasi. Det jobbas dagligen med olika grupper och
”aktiviteter” i de olika barngrupperna. Pedagogerna är väldigt stolta över ”sina” barn
och deras medvetenhet om miljön och att de är så måna om varandra och hur man är
en bra kompis osv.

Politikernas punkt
Ing Britt som är kvällens kontaktpolitiker pratar om de hårda besparingarna och hur
tufft det är att hitta utrymme att spara på. Kommunfullmäktige håller på att ta fram
ett nytt kommunprogram. Förut fanns det ca 150 punkter som skulle avhandlas. Idag
vill man effektivisera detta genom att minska antalet punkter med vad som ska
prioriteras, vilka mål som finns osv. Detta fungerar mycket bra och det är stort
engagemang från politikerna för att få ett så bra kommunprogram som möjligt för
att återfå tilliten från kommuninvånarna. De försöker lyssna in vad som finns här och
nu och vill hitta ett hållbart arbetssätt. ”Vi är alla Eksjö”.

Ordförandes punkt
Ordförande uppmanar alla föräldrar även de föräldrar som har både dag och
nattbehov att delta vid nästa extrainsatta mötet 7/5 kl 18.30-19.30. Vi MÅSTE vara fler
än 2 av 200 föräldrar som tycker det är viktigt att vi är med och påverkar och beslutar
om våra barns omsorg. Ordförandeposten och sekreterarposten är redan tillsatta så
du behöver endast sitta med och lyssna eller ta upp frågor som du tycker är viktigt!

Magnus Thulin pratar om hur vi ska få fler engagerade föräldrar. Magnus föreslår att
vi ”tapetserar” Galaxen med information om det EXTRA BRUKARRÅDSMÖTET 7/5
KL 18.30-19.30!
Magnus skriver ett meddelande som delas ut i pappersform till alla barn kommande
vecka.
Vi beslutar att minska ner mötestiden from hösten 2019 från 18.30-20.00 till 18.3019.30.
Övrigt
Jupiter är sommaröppet 28-31. Hur kan man öka föräldrars konsekvenstänk ang.
vikten av ett korrekt sommarschema? Om alla tar sitt ansvar kan man sparar pengar
åt kommunen då det kostar kommunen att hålla öppet med för många personal i
förhållande till antalet barn.
Avdelningen Stella ska på studiebesök ute på Torsjö gård. Studiebesöket bekostas av
barnen själva då de samlat pantflaskor och burkar. De har även tagit tillvara på skräp
och skrot som de sedan gjort fina konstverk av som de sedan säljer.
Stella vill även genomföra en demonstration mot nedskräpning vid skateparken
bakom Prästängsskolan. De har även fått se återvinningen på Ica och hur man
sorterar skräp där.
Även Saturnus har ett målmedvetet arbete att göra barnen miljömedvetna.
Maria Danielsson önskar att föräldrar från Månen deltar och vill engagera sig i frågan
om att få kommunfullmäktige att ändra beslutet om stängd ob-verksamhet till dess
att nästa års budget ska klubbas igenom under hösten!

Höstens brukarråd möte
Tisdag 17/9 18.30-19.30
Tisdagen 19/11 18.30-19.30 i konferensrummet nere på Jupiters torg.

Sekreterare vid mötet Maria Danielsson

