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Förskoleråd/skolråd 29/2 2016 – minnesanteckningar                                                                   
(Helena S, Anna V, Ellen L, Frida S, Jennie V, Kerstin B, Anette A, Berith)       
Senaste protokollet lästes: 
. Personalparkeringsskylt är inte beställd (Berith beställer) 
. Diskussioner om för mycket filmtittande på fritids - åtgärd: Lilla ”datorhörnan” 

på Minifritids har ersatts med en matplats. 
Personalfrågor:    
. Ny personal på Mellangården from 1/3 (Jenny Hellberg). 
. Det kommer 21 nya förskoleklassbarn i höst (3 från andra förskolor) 
. Kerstin berättar om skolans tema: Världens barn loppisen som elevrådet 

ordnade på förskolans lucia drog in drygt 1 200: - till Röda Korset. 
. Till musikalen den 17/3 kommer insamlingar att göras till Världens barn. Alla är 

välkomna till Missionskyrkan för att se årets musikal, se medföljande bilaga. 
. Den 27/4 är det föräldramöte på skolan. Bibliotekarie är inbjuden att prata om 

läsningens stora betydelse för elevernas utveckling. 
. Berith/Anette informerade lite om förskole projektet ”att anmäla närvaro på 

loven” via mail. Ett önskemål från föräldrar har varit att förskolan ska hantera 
närvaron på ett annat sätt än tidigare, listor för ifyllnad i hallarna. Förskolan har 
de senaste två loven mailat ut förfrågningar till alla förskoleföräldrar för att få 
beskedet i vändande mail. Endast ett fåtal föräldrar har svarat via mail vilket har 
inneburit ett merarbete för personalen som, i större utsträckning än tidigare, 
fått fråga föräldrar individuellt vid lämning/hämtning. 

Ett förslag som kom upp i diskussionen var att, istället för mail, skicka hem en fysisk lapp för 
ifyllnad. Det har visat sig fungera bra på annan förskola. 
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Föräldrafråga: 
Två föräldrar upplever att barnen får för lite mat till lunchen på skolan. 
Berith berättar att Gunilla, som har mest erfarenhet och brukar planera mattillgången, har 

varit sjukskriven de senaste två veckorna. 
Det finns svårigheter att beräkna hur mycket mat det kommer att gå åt, ibland tar maten 

slut innan alla barn är mätta och vid andra tillfällen kastas alldeles för mycket 
mat i soporna (beror på hur populär maten är). 

Förskolerådet/Skolrådets förslag till köket för att bättre kunna beräkna antalet portioner: 
. På fredag delas kommande veckas meny ut i alla klasser. Den lärare som äter 

med barnen bokför direkt på menyn hur mycket ”för lite” mat det serverats 
eller hur mycket mat som kastats bort. De ifyllda menyerna samlas ihop och 
läggs i skolans kök nästkommande fredag eftermiddag. Utifrån denna 
dokumentation kan Gunilla och Maja bättre planera matransonen för att nå 
målet att alla ska vara mätta, nöjda och glada. 

 Förskolerådet/Skolrådet föreslår att en tävling utlyses ”vilken klass kastar minst 
mat”. Detta för att uppmärksamma att man inte ska ta mera mat än den man 
äter upp. Bättre att ta lite mat i flera omgångar än för mycket som kastas bort. 

Vid datorn: Berith                                                                                                                                                                  


