Protokoll brukarråd

Avdelning/verksamhet: Galaxen
Datum: 20190507
Närvarande: Magnus Thulin, Maria Danielsson, Erik Lundstedt, Pia Hedström,
Katarina Strindeman, Frida Lampinen, Emelie Thorebring, Hanna Wiktorsson, Stig
Axelsson, Per Hintze, Lucia Botero Fridholm, Erik Ängsarve, Bo-Kenneth Knutsson.
Val av sekreterare: Maria Danielsson.
Genomgång av föregående protokoll
Det beslutades vid föregående möte att vi kortar ner mötestiden från 1,5 h till 1h.
18.30-19.30. Anneli berättar att hon avslutar sitt uppdrag som rektor på förskolan
Galaxen from mitten av Maj 2019.
Vi pratade om en besparing på varje avdelning motsvarande 0,5% från 2.8 till 2.75
men genom att organisera mellan personalgrupperna kan man minska vikarie
kostnaden motsvarande den procenten så det kan finnas kvar 2.8 tjänster per
avdelning.
Arbetet med sagans värd fortgår.
Pga dålig uppslutning på föräldrar beslutar vi att ordförande ska göra en ny kallelse
till föräldrarådet för att få fler föräldrar att engagera sig. Maria och Anneli har inga
synpunkter på kallelsen ordföranden tar fram.
Barnens punkt
De äldre barnen frågar när deras nya lekgårdar är klara. Personalen föreslår att de har
ett litet möte med de större barnen innan våra brukarråd så de kan föra fram sina
synpunkter och tankar. Jätte bra idé!
Föräldrarnas punkt
På sidan mot Olsbergsarena framkommer det 2 föräldrasynpunkter.

Dels så kommer det till kännedom att det fortfarande är föräldrar och andra anhöriga
till barnen som parkerar precis på andra sidan staketet. Dessutom på tomgång och
det är inte tillåtet att parkera där.
Den andra synpunkten är möjligheten att ställa cyklar då det inte finns någon bra
möjlighet i anslutning till förskolan att ställa sin cykel på. Bo-Kenneth säger då att han
är ganska säker på att en cykel och barnvagnsparkeringen finns med i beräkningarna
men att sektorn kollar upp behovet. Det är Anne-Marie Pejrud som är kontaktperson
och Magnus hör av sig till henne och kollar av hur planeringen för detta ser ut. Då
även en önskan om en riktig barnvagnsparkeringen med tak önskas. Behovet anses
stort då det är omsorg dygnet runt och står vagnen ute i ur och skur under en längre
tid finns risk för mögel vilket är hälsovådligt.
Vid parkeringen mot Intersport kommer frågan upp varför parkeringen är utformad
som den är då den anses inte kunna nyttjas fullt ut då det står en lyktstolpe mitt i
som försvårar parkering om det är bilar framför och bakom. Föräldrar har även
reagerat på att det förekommer tomgångskörning på den sidan och då i större
utsträckning. Tomgångskörning inom tätbebyggt område är max 1 minut enligt lag!
Ur säkerhetssynpunkt är det inte en bra lösning att lämna bilen igång heller.
Det kommer även upp funderingar kring säkerheten på den sidan då många föräldrar
känner att hastigheten är alldeles för hög och avsmalningen som gjordes inte har haft
någon större inverkan på hastigheterna på den vägsträckan. Finns det möjlighet att
sänka hastigheten till 30 km h med ett riktigt övergångsställe alternativt någon form
av fartgupp? Kan vi som föräldrar placera ut skyltar om lekande barn eller kan barnen
kanske göra skyltar?
Går det fånga trafikövervakarnas intresse för att få föräldrar att följa skyltar och andra
angivelse som gäller. Detta gäller även fartkontroll på övrig trafik.
Föräldrarna är mycket nöjda med staketet som kommit upp på Intersport sidan.
Frågan om straffavgift till föräldrar vars barn uteblir ur verksamheten, då främst på
månen och under de sommarstängda veckorna kommer upp och enligt Bo-Kenneth
är det inte tillåtet för kommunen att ta ut straffavgift. Det framkommer även
invändningar på att det kan ha motsatt effekt och att det då är bättre att öka
föräldrarnas förståelse för att det är viktigt att ange rätt schema då det kostar
kommunen pengar då de planerar verksamheten efter antalet barn. Om en förälder
tänker att det inte gör något om barnet uteblir kan man utgå från att några till
resonerar så och då ta sitt ansvar att meddela frånvaro i god tid.
Frågan om att fortsätta strida mot att nattis ska stänga varannan helg From v24
kommer upp och om det går se över vilka föräldrar det är som har behovet och vill
vara med och ”strida”. Bo-Kenneth säger då att vi måste ha förståelse för hur

kommunen resonerar kring att stänga nattis varannan helg. Det är prioriterat att det
tex finns lärare till alla klasser, eller att kommunen följer det som är lagstadgat.
Politikerna, föräldrar och arbetsgivare måste hjälpas åt för att göra detta så bra som
möjligt och få det att fungera. Därför kommer det ligga lite på is tills vidare. Maria
Danielsson eftersöker fortfarande föräldrar som vill engagera sig i detta.
Tankar och frågor kring magsjuka kommer upp och vi i föräldrarådet beslutar from
20190507 att även syskon till magsjuka barn ska hållas hemma till 48h efter sista
symtom! Personalen får inte neka syskon till magsjuka barn att delta i verksamheten
men nu har vi i brukarrådet bestämt detta och har ni invändningar mot det är ni
välkomna på nästa brukarråd möte i höst för att framföra klagomål eller kontakta
Magnus Thulin, ordförande i brukarrådet.

Rektor/Förskolechef informerar
Annelie Ottosson avslutar sitt uppdrag som förskolechef på Galaxen i mitten utav
Maj. Maria Karlsson tillträder from 1/8 som Förskolechef på Galaxen. Personalen är
mycket positiv till den tillsatta rektorn.
Personalen berättar om den positiva effekten av att behålla 2.8 tjänster per avdelning.
De upplever bra samarbete och sammanhållning i arbetsgrupperna och de hjälps åt
på ett effektivt sätt vid sjukdom och planeringstid. Barnen upplevs trygga också då
det är personal de alltid känner igen och träffar samma personal då de hälsar på, på
varandras torg ibland.
Nulägesinformation
Besparingar pågår i kommunen.
Fredagen 17 maj är det förskolans dag. Alla förskolor på Galaxen tågar då genom
vattenledningsparken upp till stadsbiblioteket där det är utställning av barnens
konstverk som de skapat tillsammans med sagans värld som fokus. Med i marschen
bär de sina egengjorda skyltar och plakat med Galaxen på. De äldre barnen kommer
få träffa författaren Jonna Björnstjerna.
Politikernas punkt
Stig berättar om att det i kommunfullmäktige har gjorts en satsning på
kemikaliesmart förskola. En satsning som de vill ska vara klar år 2030. Kemikaliesmart

förskola innebär en genomgång av allt på förskolan. Byggnaden och lokalerna,
material, inredning, leksaker, mat osv.
År 2022 ska Eksjö kommun genomgått en digitaliseringsstrategi som innebär att man
ökat elevernas kunskap om digitalisering samt att använda digitala hjälpmedel på ett
effektivt och korrekt sätt. Detta är en satsning som skolan och föräldrar måste vara
delaktiga i för att öka säkerheten av digital användning i skolan.
Budgeten 2019/2020 är stram och läget ser inte bra ut. Budgetramen hänger inte
med i utvecklingen. Antalet ökande elever gör att budgeten inte riktigt hänger med.
Detta gäller både förskola och skola. Just nu måste kommunen hitta tillfälliga
förskolor då barnantalet är så pass stort. Det blir en stor extra kostnad för kommunen
med dessa tillfälliga lösningar. En bidragande orsak till detta är bla förseningen av
den förskola som planerats byggas i området ”Trädgårdsstaden” med utsikt mot
Kvarnarpssjön. Den förskolan skulle innebära 6 nya avdelningar, där barnen från
Kvarnarps förskola skulle flyttas med till trädgårdsstaden samt 3 ytterligare
avdelningar utöver.

Ordförandes punkt
Magnus tackar de föräldrar som deltagit i mötet. Jätte kul att se att engagemanget
finns och att kallelsen fångade några intresse.
Övrigt
Jupiter är sommaröppet 28-31. Hur kan man öka föräldrars konsekvenstänk ang.
vikten av ett korrekt sommarschema? Ett förslag är att de som behöver
sommaromsorg själva får be personalen om ett schema att fylla i så att de då kan
påminna om 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.
Glöm inte fylla i ert barns behov av omsorg vid kommande klämdagar.
10/6 är förskolan stängd för planeringsdag!
Höstens brukarråd möte
Tisdag 17/9 18.30-19.30

Tisdagen 19/11 18.30-19.30 i konferensrummet nere på Jupiters torg.
Gå in via Månens ingång från gården.
Sekreterare vid mötet Maria Danielsson

