Brukarrådsprotokoll, Slottet och Baronen
2019-03-13

Närvarande: Susanne Lindström, Lina Persson, Elin Sjöblom-Titus, Pehr
Sturesson och Evelina Sällberg.
Pehr Sturesson väljs till ordförande.
Evelina Sällberg väljs till sekreterare.

Föregående protokoll
Barnen som går 15 timmar/vecka har samma tider som förut.

Föräldrarnas punkt
Föräldrar önskar mer information kring hur dagen har varit vid hämtning.
Förskolechefen, Susanne, uppmanar föräldrar till att ställa frågor till personalen
om de inte fått veta vad de önskar. Hon uppmanar även dem till att läsa
information i hallen. Ibland är det inte lätt att kunna ge information om ett barn
på annan avdelning om all personal på ens avdelning har gått hem, berätta för
personalen vad du önskar veta så kan de bli bättre på att rapportera.
Föräldraenkäten som vi föräldrar fyllde i tidigare i våras kommer att utvärderas
av personalen.
Det kommer att vara föräldramöte på Slottet och Baronen i maj/juni i år istället
för i höstas. Nya föräldrar till barn som börjar i höst blir även inbjudna.
Personalen vill prova detta då de upptäckt att det varit lågt deltagande av
föräldrar på föräldramötena de senaste åren. Detta koncept har fungerat på
annan förskola då nästan alla föräldrarna kom.
På Baronen lämnar personalen ut informationsbrev några gånger/termin vilket är
något som önskas även från Slottets föräldrar. Föräldrarna vill veta vad
avdelningarna arbetar med just nu, om det finns tema, vad de sjunger för sånger
och så vidare.

Personalens punkt
-

Förskolechefens punkt
På Slottet finns problem med lukt i ett rum på Spiran. Astmatiker har reagerat
men luften har mätts utan anmärkning på luften, det är bra luftmiljö. På
påsklovet (v.16) kommer en matta bytas ut i rummet. Eksjöbostäder arbetar
vidare med problemet.
Förskoleverksamheten blir drabbad av kommunens besparingar. Alla förskolor i
Eksjö kommun kommer att ha 2,75 % personal/avdelning. På Slottet är det just
nu 80 % för mycket i huset, därför kommer det se annorlunda ut till hösten.
Inget är klart än. På Baronen kommer Anton att sluta. Den personal som själva
önskar arbeta mer kommer att få göra det. På båda förskolorna kommer det
eventuellt bli mer samverkan mellan avdelningarna än vid öppning och stängning.
På Slottet som har fyra avdelningar, samlas en personal från varje avdelning på
morgonen för att se om någon avdelning behöver hjälp av någon annan under
dagen.
På en småbarnsavdelning finns det 12 barn och på en 3-5årsavdelning finns det
20 barn.
Det finns en digitaliseringsstrategi i kommunen som involveras politiker,
skolledare, personal och barn. Det ska bli en likvärdig tillgång och användning för
alla barn/elever i Eksjö kommun. Det ska finnas varsin lärplatta till all personal i
förskolan samt en lärplatta/avdelning på förskolorna. I kommunen finns ett
Digitaliseringsråd där It-pedagog, It-strateg, förskolechefer och
förskolepersonal finns med. Från Slottet deltar Pernilla Leiner och från Baronen
deltar Jenny Svensson. I Digitaliseringsrådet diskuteras vilka appar som ska
finnas då alla förskolor i Eksjö kommun har samma appar på sina lärplattor. Det
diskuteras även hur förskolepersonalen ska använda lärplattan i sitt arbete.
Fråga Jenny eller Pernilla om du undrar något samt personalen på ditt barns
avdelning. Susanne poängterar att lärplattan bara är ett av alla verktyg de
använder i förskolan! Lek, skapande, sång, sagor med mera finns självklart kvar!
Föräldrarna tar gärna emot tips på pedagogiska appar.
En av anledningarna till Digitaliseringsrådet är förskolans nya läroplan som
börjar träda i kraft sommaren 2019 och förtydligar bland annat digitalisering.
Det står även mer om barns integritet än förut. Personalen arbetar igenom den
nya läroplanen på arbetsplatsträffar och arbetet har redan startat.
Baronens trädgårdprojekt kommer att visas för politiker då de ska få komma
och uppleva den nya utemiljön i juni.

3 juni är Slottet och Baronen stängda på grund av planeringsdag för personalen.
Nästa brukarrådsmöte är torsdagen den 9 maj kl. 18:00. Vi ser gärna att
fler föräldrar deltar.

Politikernas punkt
Ingen politiker närvarande.
Ordförande avslutar mötet.

