Protokoll Brukarråd
för Kullalyckan, Delfinen, Pingvinen, Korallen, Sjöhästen och
Krokodilen 2019.01.30 kl. 18.30 – 20.00
Närvarande: Diana Ringblom Lagerman, Lena Henriksson, Lotta Mattisson, Ingrid
Gustafsson, Annamaria Hurtig, Emelie Berenfors, Jenny Egbäck, Per Lagneby, Stig Axelsson,
Raoul Adolfsson.
1. Dagens ordförande Per Lagneby hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Till justerare väljs Emelie Berenfors och Lena Henriksson.
3. Ändringar från föregående mötesprotokoll:
• Nästa brukarråd är 19.04.03 (obs nytt datum). Storbrukarrådet är 19.03.28
och alla föräldrarepresentanter är välkomna att gå på detta.
• En del av det som Lena informerade om på förra brukarrådet 19.10.24
angående besparingar stämmer inte längre. Bland annat så ändrades beslutet
om antal dagar för 15-timmarsbarnen och man har kvar det som tidigare
varit, tisdag - torsdag och lunch inräknat.
4. Ekonomi.
Bokslut 2018 visar att verksamheterna Kullalyckan, Delfinen, Pingvinen, Korallen,
Sjöhästen samt Krokodilen ligger på plus 98 000: - och då är även det tillfälliga
familjedaghemmet ”Sälen” inräknat, som gick med minus.
Hela kommunen ska spara pengar 2019 och detta gäller även barn- och
ungdomssektorn och för förskolorna innebär det att:
• Nattis stänger varannan helg.
• Inga pengar till kompetensutveckling 2019.
• Barnomsorgspengen tas bort. Istället ges budget för 2,75 % tjänst / avdelning
och vikariebudgeten sänks från 5 % på personalbudgeten till 3,6 %.
• Verksamhetspengen och fastighetsåtgärdspengen blir lägre.
• Tjänsterna på Kullalyckan kommer att sänkas från 8,80 tjänster till 8,25
tjänster, vilket sker i höst. En av personalen kommer att gå i pension så den
övriga personalen blir kvar. Det kommer dock bli schemaändringar för alla.
En ny organisation och nytt schema kommer Lena att presentera i vår. Ändringarna
sker först i augusti. Lena vill gärna ha input från personalen.
5. Kontaktpolitikerna informerar.
Vi hälsade våra två nya kontaktpolitiker Stig Axelsson och Raoul Adolfsson välkomna.
Vi samtalade med dem om nybyggnationen av förskolan i Kvarnarp och om den
ekonomiska situationen i kommunen.

6. Verksamhetsfrågor.
Med tanke på det ekonomiska läget i kommunen så är det viktigt att alla föräldrar
lämnar in schemaändringar minst 1 vecka innan så som det står i riktlinjerna. Annars
måste vikarier bokas i onödan och detta innebär onödiga kostnader. Snälla, tänk på
detta alla föräldrar!
Även i år kommer alla föräldrar få möjlighet att besvara en föräldraenkät. Detta sker
digitalt under tiden 28/1 – 8/2. Enkäten besvaras av alla förskolor i Eksjö kommun.
Förra året var svarsfrekvensen, för Kullalyckan, Delfinen och familjedaghemmen, låg
(ca 50 %) så besvara gärna enkäten i år så blir resultatet mer tillförlitligt.
Kommande stängningsdagar:
Delfinen och Familjedaghemmen 19.05.17.
Kullalyckan 19.05.27.
De föräldrar som har behov av barnomsorg under stängningsdagarna tar kontakt
med Lena minst en vecka innan dessa datum.
Alla förskolor är stängda v 28 - 31 i sommar. Förskolorna på Galaxen håller då öppet
för de som har behov av barnomsorg under dessa veckor.
7. Övrigt.
Tack Marie och Wikan Personal AB som skänkt reflexvästar till både barn och
personal! 😊
Vi hoppas att fler föräldrarepresentanter kommer till nästa brukarrådsmöte 19.04.03.
8. Mötet avslutas.
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