Protokoll fört vid Samrådsforum 6/4 2016
Närvarande vid mötet:



Sofia Sundqvist, förälder Lilla Atlantis
Sara Larsson-Nyberg, förälder Vintergatan Sirius
Pia Bäckström, personal
Åsa Lundmark-Lagerberg, personal
Marie Holmström, personal
Åsa Plym Forshell, personal

Instagram utvärderades som första punkt. Föräldrarepresentanterna hade fått in en del
synpunkter och alla var positiva. Vi diskuterade att det fallit väl ut och blivit den länk till
föräldrarna som vi önskade.
-Ett lagom flöde av bilder och filmklipp med händelser som fångas i farten.
-Kul att få en glimt av vad som hänt under dagen och kunna prata kring
hemma.
-Pedagogernas arbete tydliggörs ytterligare via instagram.
-Kul med glimtar från verksamheten.



Vernissage på dagtid var nästa punkt, och även där hade synpunkter inkommit. Någon
önskade att den skulle ligga lite längre fram, närmare skolavslutningen och det kan vi
fundera på till ett annat år. En annan synpunkt var att tiden hellre skulle ha varit 15-17,
men då skulle vi inte kunna ha lika mycket personal närvarande eftersom vernissagen bör
ligga i vårt ordinarie schema. Det var också någon som undrade om den skulle kunna ligga
vid lunchtid för att fler föräldrar skulle komma lös, men då sover ju våra små barn och
skulle därför missa hela tillställningen. Har man inte möjlighet att komma så finns alla
barnens alster kvar att titta på vid ett annat tillfälle.



1-3:års på Atlantis från hösten 2016. Här hade inga synpunkter kommit in från
föräldrarna. Vi diskuterade kort vad det innebär och kom fram till att det mest finns
positiva aspekter och att detta är ett beslut som vuxit fram under lång tid.
o
o
o
o
o

barnen ska inte behöv a byta av delning i tidig ålder, det blir ett byte istället för att byta
av delning tv å gånger
nyinskolningar fördelas på tv å av delningar
det blir alltid tv å pedagoger som följer med barngrupperna, en till Sirius och en till Orion
som pedagoger får v i behålla barngruppen längre tid och kan följa med i barnens
utv eckling och lärande
det finns en grundgrupp som v isar v ägen för de nya barnen

Personalen berättade också att vi från och med hösten 2016 kommer att ingå i ett spår
tillsammans med Hummerstigens förskola, vilket innebär att barnen från Hummerstigen
byter förskola till Ostronstigen ungefär vid tre års ålder och att de då har förtur hit före den
ordinarie kön.


Utvecklingssamtalen kommer från och med hösten att hållas en gång per år och då
genomföras tidigt på vårterminen. Vid behov har man naturligtvis samma möjligheter som
tidigare att boka in samtal med berörda pedagoger. Med de nya barnen kommer en form
av uppföljningssamtal hållas efter inskolningen.



Övriga frågor: Inga som framkommit från föräldrahåll.
Vi pratade om vikten av att ha en god kommunikation med er föräldrar, och att vi vill att ni ska
ha bra inblick i vad som händer på förskolan. Det är jättekul när vi får positiv feedback på sådant
som ni tycker är bra, t ex kring instagram. Lämna gärna åsikter och synpunkter till
samrådsforumet, även om de är av positiv karaktär!

