Minnesanteckningar föräldramöte 28/3-2011 stora och lilla Bålle samt Delfinen.
Britt-Marie hälsade alla välkomna,
och gick igenom skolverkets bildspel om den reviderade läroplanen för förskolan. Några av
förändringarna är: Förskolan blir formellt en del av utbildningssystemet och finns nu som en
del av skollagstiftningen. I förskolan pågår utbildning och i skolan pågår undervisning mot
bestämda mål att uppnå för olika åldrar/åk. Former för utvärdering och dokumentation ska
utvecklas och föräldrars och barns synpunkter kommer att vara en självklar del av detta.
Större fokus på den pedagogiska verksamheten i förskolan, , med tydligt fokus på de olika
utvecklingsområdena språkutveckling, mattematiskutveckling och naturvetenskap och teknik.
De olika avdelningarna berättade eller visade bildspel om vad de arbetade med just nu.
Efter detta arbetade föräldrarna i grupper med förberedda frågor som redovisas nedan.
Sammanställning av gruppdiskussioner ( 9 grupper )
Föräldrars delaktighet:
Det här vill vi ha mer information om:
Bakgrund/syfte med aktiviteter, expriment. Vi får mycket info idag. Texter till sånger/ramser
vill vi ha.
Om ni inte hinner ha föräldramöten inför förändringar, kolla med föräldrarepresentanterna,
utan att de hinner kolla med oss andra.
Igelkotten saknar hemsida. Svårt att vara delaktig utan tillgång till info. Bra information =
delaktighet. Daglig info i almenackan i hallen. Mer detaljerad info om det dagliga i
verksamheten samt annan viktig information tex sjukdomar, extra kläder, vikarier m.m. på
hemsidan. Uppdatering 1 gång/vecka.
Diskussioner i små grupper som denna är en möjlighet.
Klasslista med namn och tel.nr till varje avdelning (ev. tel.nr)
Kortfattat och kontinuerligt om det pedagogiska arbetet och organisatoriska förändringar.
Om det skulle bli en 5-årsgrupp.
Bra som det är nu.
Utvecklingssamtal höst och vår. Hur dagen varit vid hämtning. Bra med info på almenackan
bl.a vad som ska ske i veckan. Om det är sjukdomar på avd. eller huset.
I de här frågorna skulle vi vilja ha mer inflytande:
Allt ex. tider, flyttar mellan avdelningar. Dialog vid flytt av enskilda barn, eftersom barn har
olika behov av trygghet i gruppen. Att barnen får pröva på olika aktiviteter som skridskor,
skidor m.m.
Viktigt på små orter där vi endast har den kommunala förskolan som alternativ.
Utvecklingssamtalen kan utvidgas där mer tid kan ges till diskussion och inflytande.
ok som det är nu.
Rösträtt när det gäller större förändringar i organisationen/avd.
Organisation och pedagogiska frågor.
Hur barn placeras. Tätare föräldramöten, gärna innan beslut är tagna.
Planering organisationen.
Delaktighet innan beslut tas

Förslag till former för inflytande:
Spontana föräldrafika vid hämtning.
Fungerande föräldragrupp. Information om föräldragruppen och dess syfte till föräldrar. Om
det är nt om tid - Bolla ut frågan till föräldragruppen så kan de ge så bra svar som de kan.
Lämna ut namn, adress, mejl (föräldrarepr.) till föräldrar.
Bra med internet och mail.
1 gång/mån 30 min får de som vill/kan bidra med sina tankar kring det som pågår i
verksamheten, kommande aktiviteter, förändringar etc. Stående tid då en pedagog är
närvarande och fångar upp det som lyfts fram.
Information publiceras på hemsidan och ca 1 vecka efter att beslutet är taget. Efter det ett
möte där vi kan ha inflytande. Fler utvecklingssamtal.
Möten, flera små möten/termin. Internet.
Utskick till avdelningens "hemsida" ska gå att svara och kommentera. Bli närmare mellan
politiker och föräldrar ex. på detta allmän frågestund.

Höstens organisation
Vi vill att 5-åringarna är kvar - inte flyttas. Vi önskar småbarn och syskonavd. på både lilla o
stora Bålle samt Delfinen om den byggs ut. Alla avdelningar borde vara mångkulturella så att
inte alla nyanlända börjar på samma avdelning/hus.
Ett alternativ är att ha en 4-5:års avdelning nere på stora och en på lilla Bolle. Vid denna flytt
bör föräldrarna få önska plats och motivera detta. På liknande vis som vid inskolning så
föräldrar får möjlighet att påverka. Med 2 avd för 4-5 åringar bör grupperna bli mindre. Bra
fördelning av 15 h barnen.
Bra med inbjudan till diskussion som denna. Även uppföljning av denna diskussion samt
löpande utvärdering av organisationen. Möjlighet till förtur för syskon.
Vi kan inte acceptera om enskilda barn ska flyttas. Vi ser positivt till en ny avdelning i
anslutning till Delfinen. Vi vill inte ha alltför åldershomogena avdelningar - av pedagogiska
skäl, men också för att slippa flytta så ofta. Helst vill vi se förskolor med alla åldrar. Hellre
fler avdelningar än att antalet barn/avd. ökar.(men inte till priset att enskilda barn ska flyttas)
Mellanåret i 5-årsgrupp onödigt. Framförallt negativt med personalbyten Kontinuitet är viktigt
för oss föräldrar
Sammanhållen verksamhet på ett ställe. Varken personal eller barn tycker om att flytta. Behåll
5-åringarna på resp. avd. Organisera småbarnsavdelningarna utefter barnens intresse och
förutsättningar, inte bara fokus på åldrar. Mångkulturellt överallt.
Det blir bra hur ni än gör!
Fri fördelning av 15-timmarsbarn. Grupper 1-3 och 4-5 år. Flytt vid 6-årsålder. Tidig
information om barnen ska flytt, samt att föräldrarna skall samtycka/godkänna flytt.
Vi önskar att ni hittar en organisation som håller så barnen inte behöver flytta varje år och så
att vi föräldrar vet och inte behöver fundera. Att få välja stort eller litet dagis efter barnens
behov.
Ingen 5-årsgrupp fyller inget ped.syfte. Igelkotten har ingen bra inne- och utemiljö bättre med
småbarn där. Använd Bålle till 3-5års verksamhet. Hur har ni tänkt utvärdera verksamheten
Ha dagis på max 2 ställen. Max 1 flytt under dagistiden. Bra utemiljö. Ingen 5-års grupp.
Bygg ut stora Bålle bakåt + gård på baksidan. Planera långsiktigt inför hösten
Vi lovade att återkomma till föräldrarna med slutsatser utifrån gruppdiskussionerna och ge
besked så fort som möjligt om höstens organisation.

På personalmöte 4/4 arbetade personalen vidare med de synpunkter som föräldrarna
lämnat och fattade följande beslut:
Vi kommer att "testa" den föreslagna formen för föräldrainflytande med fika och
förslagslämnande på någon avdelning innan sommaren och ev. pröva denna form för
inflytande under nästa läsår. Återkommer med datum och plats.
Inför hösten så arbetar vi nu med att se hur vi kan få till verksamheten med syskonavdelningar
på alla förskolor. Återkommer med resultat så fort vi är klara.
Alla förskolor kommer att ha interaktiva anslagstavlor till hösten för föräldrainformation.
Vi ska även så långt det är möjligt använda hemsidan för mer info. Om vi klarar att lägga ut
info innan beslut är fattade, beror på hur informationen/besluten ser ut när den når oss på
förskolan.

Frågor som kom upp som är föräldrafrågor som vi bollar tillbaks till er som grupp.
Fungerande föräldragrupp och representanter. Tanken är att ni ska fundera hur ni vill ha
er representation och inflytande. I kommunen finns ett UK-nämnds beslut att det inom varje
område ska finnas utsedda föräldrarepresentanter. Skulle ni under nästa läsår kunna utse några
formella föräldrarepresentanter trots att vi prövar denna "öppna" form av inflytande.
Tacksam för synpunkter till mig. Vill även veta vad ni behöver hjälp med av oss för att bli en
fungerande föräldragrupp. Vilken information saknas?
Flera föräldrar har hört av sig till oss och framfört att de var nöjda med formen för
föräldramötet. Gruppdiskussioner gjorde att allas tankar kunde lyftas fram och det var även
bra att mötas mellan förskolor. Vi tar till oss detta och kommer variera formerna för
föräldramöten framöver.

Vid minnesanteckningarna

/ Britt-Marie Thelin

