Brukarrådsmöte Blåsippans- och Kvarnarps
förskola
Plats: Kvarnarps förskola
Datum: 19-02-06
Deltagande: Gunnel Holmberg (personal Blåsippan) Jocelyn Becker, Rose-Marie
Åkesson (personal Kvarnarps förskola), Sara Eriksson, Joakim Hedström, Anders
Pansell (BU) Mia Hagström (förskolechef)
1. Till mötessekreterare valdes Sara Eriksson
2. Föregående protokoll från den 9 september lästes av Mia Hagström. Mia berättar
att alla tankar från förgående möte kring den nya förskolan i Kvarnarp togs upp
på Storbrukarrådet.
3. Förskolechefen har ordet.
•

Renoveringen av köket på Blåsippan är nu klart och arbetet har flutit på bra. En
riskanalys utfördes innan renoveringen påbörjades. Personal har i den mån det
varit möjligt kunnat arbeta hemifrån. Byggföretaget har även ansvarat för
säkerheten i samband med barnen hämtning och lämning.

•

På Kvarnarps förskola har man börjat planera för den nya förskolan. Detta har
gjorts bland annat genom studiebesök på Ingsbergs förskola i Nässjö och
Skogsgläntans förskola i Tranås. Det har även gjorts en workshop med EKFAB.

•

På stängningsdagen hölls en föreläsning ”När mallen inte stämmer” med Kenth
Hedevåg.

•

Ny läroplan från 1 juli som bla förtydligar arbetet med digitalisering. Barnen ska
lära sig att kritiskt granska digital information. Personalen har börjat använda
Teams och barnen provar på Greenscreen.

•

Ett föräldramöte hölls i januari på Blåsippan. Bland annat presenterades
resultatet från förra årets föräldraenkät. I år har man målsättningen att
svarsfrekvensen på enkäten ska vara 100%.

•

Många barn och flera ur personalen är för tillfället sjuka.

•

Det kommer att behöva rekryteras mer personal. Detta beror på många
pensionsavgångar samtidigt som tre nya avdelningar öppnar på nya förskolan i
Kvarnarp. Mia säger att rekryteringarna är svåra då andra kommuner på
Höglandet konkurrerar om samma personal. Jocelyn menar att
pendlingsavstånden är för långt för dem som utbildar sig till förskolelärare i t.ex.
Jönköping. Rekrytering skulle bli lättare om utbildningen fanns i Eksjö eller på

Höglandet.
•

Budgeten är stram i år. Förskolorna behöver omorganisera och samordna. Man
kommer exempelvis ha mindre möjligheter att tillsätta vikarier.

4. Presentation av nuläget från förskolorna
Blåsippans förskola
De arbetar med läslyftet tillsammans med Kvarnarp och Hult. Tre olika moduler
natur, teknik och språkutveckling.
Vallmon
De är ute och lekar mycket. Bygger snögubbar och räknar fåglar.
Linnean
Jobbar med Läslyftet, målar och har tema skogen.
Kattfoten
De har tema sagor och rymden. Jobbar med teknik och greenscreen.
Violen
Läser kompisböckerna och Pelles ficklampa.
Maskrosen
Arbetar med verbet rulla, ex. rullar bilar. Använder sagolådor, rörelsefiskar och
arbetar med tecken.
Skogsstjärnan
Tekniktema. Spanar på cyklar och arbetar med de mäktiga fem.
Kvarnarps förskola
Arbetar med Läslyftet.
Simsalabim
Avdelningen har 23 barn delat på två grupper. De bygger igelkottar och läser
boken om Alfons, ”Bara knyt” Stora barnen läser ”Petter och hans fyra getter”.
Flygande mattan
Har haft många inskolningar. De läser Totte-klä på sig och babblarna. Blandar
färger. Arbetar med kompissolen och kompisböckerna.
5. Information från politiker

Anders Pansell meddelar att beslut om byggandet av Trädgårdsstaden ska upp
till KS i slutet av februari. Beslutet ligger ute för överklagan i fyra veckor.
Förskolorna i kommunen höll sig väl inom budget förra året. BoU hade räknat
med ett underskott på 15 miljoner men gick istället 5,5 miljoner back.
6. Föräldrafrågor
Diskussion kring GDPR och fotografering. Personalen skulle behöva någon typ
av verktyg för att kunna administrera ex. samtycke för fotografering av barnen.
Pluttra nämndes som ett sådant verktyg.
7. Nytt möte
16 september kl. 18 på Blåsippans förskola
8. Möte avslutas

