Anteckningar från Samrådsforum Ostronstigen 2016-10-11
Närvarande: Sofia Sundqvist, Per Nilsson, Elin Holmström, Anders Lindblom, Pia
Bäckström, Åsa Lundmark-Lagerberg, Åsa Aråker och Susanne Johansson.
Vårt uppdrag kommer från regeringen, som utfärdat Läroplanen som styrdokument.
Läroplanen styr vad vi är ålagda att genomföra i vår verksamhet och den jobbar vi med hela
tiden, i allt vi gör. Vi brukar dock varje år plocka ut några mål från läroplanen att fokusera lite
extra på, och dessa finns alltid med i bakgrunden när vi planerar verksamheten, temaarbetet
och alla olika aktiviteter. De mål som vi plockat ut för detta läsår är:
 Normer och värden: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta
hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”
 Utveckling och lärande: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
självständighet och tillit till sin egen förmåga” och ”Förskolan ska sträva efter att varje
barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med
ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”
 Barns inflytande: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att
uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”
Årets tema är Språk och kommunikation” med underrubriken Berättande. Alla avdelningar i
huset delar ofta in barnen i mindre grupper för att alla barn ska bli sedda och kunna göra sina
röster hörda. Detta är också en förutsättning för att främja kommunikationen mellan barn-barn
och barn-vuxna. Vi gjorde en snabb presentation av vad vi håller på med på de olika
avdelningarna just nu:
Lilla Atlantis: De berättar mycket sagor och ska strax introducera en spännande figur som
kommer att följa barnen i temaarbetet.
Stora Atlantis: I sitt Lekmit-projekt arbetar de med sagan Bockarna Bruse på badhuset. De
läser, berättar och dramatiserar.
Orion: De arbetar just nu med Rymden, samt har ett skogstroll som de får uppdrag av vid
skogsutflykter.
Sirius: De arbetar just nu med Drömmar, och funderar kring vad det är för något och hur det
går till.
Vi konstaterade att kommunikationen mellan förskola-hem främjas av Instagram, då samtal
ofta skapas kring vad som hänt under dagen och föräldrarna får inblick i vardagen.
Vi diskuterade utemiljön och hur vi kan förbättra den ytterligare. Från föräldrarna kom
positiva reaktioner på förbättringarna vi gjorde under vårterminen. De anser att gården
uppmuntrar till lek och att det finns mycket roliga aktiviteter för barnen när vi är ute. Vi anser
alla att en rik och utmanande utemiljö ökar barnens motivation till utevistelse och främjar
deras utveckling på ett positivt sätt. Från föräldrarna kom också positiva tongångar vad gäller
införskaffande av material och bygghjälp om/när vi behöver. Vi kan skicka ut mail och höra
oss för, det kan finnas mycket som ligger oanvänt hemmavid och kanske även få hjälp att
utföra en del småjobb, vilket vi uppskattar!  Vi har planer på att utöka gården med någon
form av större bygglek utomhus, men än så länge spånar vi bara. Vi strävar ju alltid efter
utveckling av både inne- och utemiljö, och har hela tiden barnens behov och lärande i fokus.
Vi fick en fråga angående staketet som kommit upp mot skogen och kan berätta att det är en
ren säkerhetsfråga. Marken där är väldigt kuperad och har stora gropar, bl.a. runt träden.
Under våren bildas stora pölar, med drunkningsrisk för våra små. Staketet kommer att ha en

stor grind mellan förråden och denna kommer att vara öppen i stort sett hela tiden, men vi
kommer att kunna stänga av där när det behövs, t.ex. när det är mycket vatten och efter kl.
16.00 när det bara är två pedagoger kvar. I övrigt har de fortfarande frihet att leka där när de
vill.
Vi kan berätta att Ostronstigen kommer att utökas med en avdelning på Ringskata. Centrala
området har ett stort tryck och kommunen har beslutat att öppna upp en avdelning där.
Övrigt från föräldrarna:
 Lilla Atlantis föräldrar tog på föräldramötet i september beslutet att lämna egna leksaker
hemma och de upplever att det har varit bra, och att morgnarna har blivit lugnare då de
inte behöver bråka om detta varje morgon.
 Frågan ställdes om vi får ekologisk frukt här på förskolan och svaret är nej. Detta beror på
storupphandling av Måltidsservice, men Pia ska kolla upp om det går att påverka på något
sätt och återkommer i ärendet. Frågan om uppvärmning av maten i plastförpackningar
lyftes också och vi konstaterar att vi får mat som värmts upp på det sättet, men att vi fått
försäkran om att plasten är giftfri och ska inte avge gaser/kemikalier av något slag.
 Kommentarer har kommit in angående sylt i filen och chokladen på fredagar, ur
sockersynpunkt. Svaret på detta är att Måltidsservice har rekommendationer utfärdade av
en arbetsgrupp med bl.a. dietister, och i dessa rekommendationer står att sylt ska finnas
som ett komplement till fil och gröt, och att det kan serveras choklad 1 gång/vecka. Dock
ser vi till att barnen inte tar mer än en sked (dessertsked), så det är inte fritt fram att ta hur
mycket som helst. Detsamma gäller på fredagar, då barnen får en mugg choklad och får
sedan dricka mjölk. Chokladen är inte O`Boy utan kokas på kakao och en mindre mängd
socker. Skulle någon förälder inte vilja att deras barn serveras något av detta över
huvudtaget kan ni meddela personalen så ser vi till att de inte tar det.
 Musikväggen är fin, men vi skulle behöva se över vad de spelar med och om det går att
isolera lite, då ljudet blir väldigt högt.
 Vid fotograferingen har det varit snabba ryck, fantastiska bilder, om än lite dyra. Vi
beslutade att Isac får komma igen nästa höst också.
 Vid Luciafirandet ska vi försöka stå mer efter långsidan, så att fler kommer åt att se bra.

