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Förskole- och skolråd 15 mars kl. 18.00- 19.30 

Välkommen 

Val av sekreterare 

Kort uppföljning av tidigare möte 

- Unikum (vårdnadshavare kopplas på i aug, eventuellt tidigare på förskolan) 

- Fotografering fortsätter som vanligt även nästa läsår 

- Förskolans rutiner fungerar bättre nu när flytten är över och personalfrågan löst sig 

bättre 

- Mat- och mellanmålssituationen på skolan- Tina och Annika berättar vad 

eleverna/barnen och personalen samt köket sagt. Mellanmålet varieras. Fil har 

provats på förskolan på fredagar. Ev testas smoothies på förskolan. Maten tycks 

räcka och budgeten för köket ser bra ut.  

- Vägbulor utanför skolan, har någon förälder tagit tag i det? Ingen har gått vidare i 

frågan. 

- Fler lekredskap på skolan, Tina har ställt frågan och fått till svar att den bollats vidare. 

Inget mer svar från Skolfastigheter. Förskolan är väldigt nöjd med kullen som byggts 

på gården.  

Information från förskolan 

- Aktiviteter vi gjort sedan sist: lucia, bakat pepparkakor jullunch, julgransplundring, 

tagit emot många studenter, inskolat nya barn och sanerat från magsjuka 

- Kollegial fortbildning av personal: Lågaffektivt bemötande och barns inflytande. 

- Organisation ht: Lång kö till förskolan, vi kan ta in 15 barn som det ser ut just nu. Vi 

vet ännu inte vilka barn som ska flytta upp eftersom det inte är klart än med vilka 

som tas in. Vi funderar över att göra i ordning en inskolningsavdelning för de yngsta 

för att minska barngruppsstorleken. 

- Humlan och Nyckelpigan: Projketarbeten. Arbetar i pedagogiska par mellan 

avdelningarna. Positivt med samarbete. Lilla enheten är mycket närmare varandra än 

tidigare i modulerna. Detta skapar en trygghet för barnen. Projektet om farten har 

övergått till färg, teknik och vatten. 

Utflykter på måndagar. De går iväg varannan måndag. Ryggsäcken finns alltid med på 

måndagar. 
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 Fjärilen: Musikprojekt, bygg och konstruktion. Melloscen, uppträdanden med 

mikrofon, tyger och utklädning. 

 Trollsländan: Just nu ett brinnande intresse för bokstäver och siffror på alla sätt och 

vis. Tema kring boken Fru Skräck. Fysik och teknik. 

 Projektarbetet grundar sig i barns inflytande då vi skapar projektet utifrån barnens 

intressen. 

 

Information från skolan 

- Nationella prov i matematik och svenska pågår under mars-maj för åk 3.  

- Aktiviteter vi gjort sedan sist: Friidrottsdag inomhus på IFU arena, besök av Sirius, 

lucia, jullunch, pysseldag, julavslutning, julgransplundring, varit på Stadsteatern, 

Vinter-OS och Musikal. Alla extra aktiviteter kräver noga förberedelse och planering. 

Vi är tacksamma att flera vårdnadshavare hjälpt till eller besökt oss på olika sätt vid 

dessa aktiveter. 

- Kollegial fortbildning av personal: Genus och jämlikhet, bemötande av utmanande 

beteenden, lågaffektivt bemötande, grundläggande läs- och skrivutveckling (lärarna), 

grundläggande matematik (lärarna), ledarskap i klassrummet (lärarna). Det vi även 

påbörjat är digitalisering men där skyndar vi långsamt. Kostnaden för nätverk och 

inköp av datorer mm blir hög för oss att bära. Vi ska även lära oss förhållningssätt till 

digitala verktyg. All personal ska få fortbildning i programmering.  

- Organisation ht: Skolan får in färre elever i f-klass till ht än beräknat vilket påverkar 

ekonomin (17 istället för 22 barn). Det blir därför aktuellt att ta in fler barn i en annan 

årskull för att kunna bibehålla personal som vi önskar. Det innebär att det kan bli 23 

barn i någon grupp nästa läsår. Totalt sett får vi färre elever på hela skolan jämfört 

mot idag (83 mot 87).  

- Tina har sökt bidrag för en specialpedagogisk satsning inför nästa läsår. Den går ut på 

att fortbilda alla lärare i specialpedagogik. Målet är att ta in specialpedagogiken i alla 

klassrum: förhållningssätt, struktur och fysisk miljö. 

 

Gemensam information 

- Föreläsning för all personal i NPF- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ht-17 

- Krisarbete kring inrymning har påbörjats (motsatsen till utrymning). 
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- Policy för huvudlöss framtagen 

- Skridskoskola 5-åringar och tvåor-mycket lyckad från båda håll 

- 5-åringar besökt skolan flera tillfällen 

- Storsjung tillsammans, skolan visar upp en miniversion av musikalen för 

förskolebarnen. Sker utomhus 

- Treorna ska besöka fritidsklubb och erbjuds även besök på Bälinge skola. De blivande 

lärarna för åk 4 på Bälingeskolan har redan besökt oss och ska boka in besök där de 

träffar treorna. 

Övriga frågor 

- Stökigt, samt många olika vikarier, på Fjärilen på eftermiddagarna. Förskolechef har 

tankar kring personalorganisation. Många i personalen har också drabbats av 

sjukdom vilket påverkat.  

- Snabb handläggning och bra resultat då det påpekades att fler grindar behövs. 

Grindarna krånglar vintertid, felanmäls.  

- Önskan om information till föräldrar kring vad mellanmålet innehåller samt hur 

personalen tänker kring situationen med mellanmål. Annika, Tina och köket gör ett 

gemensamt utskick kring det. 

- Sommaravslutningen för skolan kommer att ske i kyrkan  

- Nyckelpigan togs upp vid förra mötet då det fanns ett missnöje från föräldrahåll. Nu 

rapporterade föräldrarepresentanten om en lugnare och stabilare miljö under 

vårterminen.  


