Protokoll brukarråd
Avdelning/verksamhet: Galaxen
Datum: 20190219
Närvarande: Magnus Thulin, Maria Danielsson, Stig Axelsson, Axel Botero Fridholm,
Erik Lundstedt, Pia Hedström, Anneli Ottosson.
Val av sekreterare
Maria Danielsson.
Genomgång av föregående protokoll
Vid genomgång av föregående protokoll ser vi att de två huvudfrågorna då har blivit
besvarade. Axel Botero Fridholm informerar om att den återkommande frågan om
barnvagnsparkeringen nu har vidarebefordrats till BUS och samhällsbyggnads
sektorn.
Föräldrarnas punkt
Frågan om hur man kan öka engagemanget från föräldrar till brukarrådet tas upp. En
representant från varje respektive avdelning vore önskvärt. Med tanke på att
brukarrådet finns till för oss föräldrar där vi kan vara med och påverka framtiden för
förskolan borde intresset vara större. Hur kan vi öka det?
Frågorna om ”nattis" från föregående möte kommer på tal. Kan vi ta upp frågan igen
om att öppna ”nattis" igen varje helg då beslutet om att stänga varannan helg är
fastslaget att börja verka helgen v24. Maria Danielsson kan vara ledande för den
föräldragruppen. Hur kan vi få fler föräldrar att bli engagerade i ”nattis"?
Föräldrar med barn på enbart ”nattis" har inget eget brukarråd. De är välkomna på
Galaxens brukarråd. Anneli, förskolechefen hänvisar dessa föräldrar att maila till
henne för specifika frågor om ”nattis" då det är dagtidsverksamheten som i huvudsak
står i fokus.
Rektor/Förskolechef informerar
Budgeten är väldigt stram i kommunen men Anneli och personalen gör vad de kan
för att ha en bra fungerande verksamhet. I 2 år har det funnits 2 poolpersonal som
gått in och stöttat upp vid sjukdom/reflektion och andra möten så att personalen har
kunnat ägna sig åt reflektion och utveckling på avsatt tid men nu när dessa 2
poolpersonal inte längre är kvar så försvinner den viktiga tid som pedagogerna
behöver för reflektion och utveckling till möten med tex specialpedagog och andra
möten. Personalen hjälper till mellan grupperna vid reflektion men det ger en ökad
arbetsbelastning på personalen. Vikarie sätts alltid in efter varje avdelnings behov.

Personalen har fortsatt kompetensutveckling och nu senast handlade det om ”När
barn inte passar in i mallen". Personalen på Galaxen besitter en stor kompetens och
fortsätter utveckla och dela med sig till varandra av erfarenheter osv. Detta är en
kompetensutveckling som inte kostar kommunen något men är en viktig resurs för
förskolan.
Galaxen försöker göra återvinning till en del av sin verksamhet. Man vill ta vara på
”skräp" för att öka barnens kreativa utveckling och värna om miljön. Eksjö energi är
intresserade av att vara med i detta projekt.
Nulägesinformation
Besparingar pågår i kommunen.
Alla avdelningar på Galaxen jobbar med ”sagans värld". Alla jobbar på olika sätt,
några bygger sagovärldar, andra jobbar mer med bilder och andra jobbar med färger,
målar och skapar. Just nu är troll väldigt populärt bland barnen.
Politikernas punkt
Stig Axelsson frågar Anneli om Galaxens budget, Anneli kommer inte åt dokumentet
och kan inte ge några siffror. Stig pratar om det stora underskottet i skola/förskola i
förhållande till ökande antalet barn. Personaltätheten minskar medans barngrupperna
blir större. Hur kan vi vända trenden?
Ordförandes punkt
Magnus Thulin pratar om hur vi ska få fler engagerade föräldrar. Kan vi gå via
föräldramöten där någon/några av föräldrarna i brukarrådet kan prata med
föräldrarna?
Nästa brukarrådsmöte ändras till 9/4 kl 18.30-20.00 i konferensrummet nere vid
Jupiters torg.
Magnus framför att han inte kunde öppna det senaste protokollet då det inte
skickades via Word.
Övrigt
Jupiter är sommaröppet 28-31. Hur kan man öka föräldrars konsekvenstänk Ang.
Sommarförskolan då det förra sommaren vart stort bortfall under de
semesterstängda veckorna. Det kostar kommunen att hålla öppet med för många
personal i förhållande till antalet barn. Förslag på ev straffavgift eller extra taxa under
de sommarstängda veckorna för att öka föräldrarnas förståelse för hur viktigt det är
att lämna in korrekt schema för sommaren..

Sekreterare vid mötet Maria Danielsson
Justerat av Magnus Thulin

