
 

 

Protokoll Samrådsforum 2016-03-15 

Närvarande: Föräldrarepresentanter: Helena Sandström (Solen) Jeanette Brännström (Kreativa) 

Annika Pettersson (Fantasia) Maria Karlsson (Unika). Personalrepresentanter: Thomas Bjarnhagen 

(Solen) Malin Johansson( Kreativa) Tove Tingstad (Fantasia) Marieann Magnusson (Unika). 

§1. Mötet öppnas 

§2. Val av sekreterare. 

§3.  Varför samrådsforum?  
Vid varje enhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och deras 
vårdnadshavare. Forumet har två huvuduppgifter, dels att vara en mötesplats där barnens och 
vårdnadshavarnas förslag och synpunkter förs fram och dels att fungera som en plats där 
personalen ger information om förändringar som berör barnen. Föräldrarna ges här möjlighet 
att komma med synpunkter på dessa. Malin berättar vidare att ärenden som rör enskilda barn, 
vårdnadshavare eller personal inte får diskuteras på samrådsforum. Vi uppmuntrar föräldrarna 
att i stället ta upp detta i den dagliga kontakten med personalen. 
 
§4. Språk och kommunikation. 
Ett av vårt prioriterade område. På Solens förskola berättade Thomas om att få uttrycka ” Barns 
100 språk” genom t.ex. sagor, dikter, lek, bygg och konstruktion, dans, måla m.m. De arbetar 
med en saga av Jan Lööf genom att återberätta den, fortsätta berättelsen där den tar slut, arbeta 
med den i bygg snicken, leka den, rita och måla samt dramatisera. Vi utgår från barnen och är 
lyhörda för barns intresse. Vilken fråga gör den intressant, så det blir en rolig uppgift. 
I stationsarbeten skriver vi vad barnen säger och förmedlar.  Kommunikation kan också vara utan 
ord med sin kropp som verktyg. I dansen ser vi att nya låtar som t.ex. Erik Saade inspirerar dem 
mer eftersom det är deras erfarenhetsvärld.  
Föräldrarna berättar att vissa barn inte hör på musik hemma medans andra lyssnar på youtube 
t.ex. Crasy Frog. De kan också lyssna på filmmusik t.ex. Frost samt Morasträsk.  
 
§5. Ett annat prioriterat område är Barn i behov av särskilt stöd.  
Malin läser en 30 poängs kurs på högskolan specialpedagogik och har även varit på en studiedag 
om att arbeta med autismspektrumtillstånd. 
Ritprat och seriesamtal arbetar de en del med inne på Kreativa.  
Vi har haft fokusträffar om ”Barn som väcker funderingar”. (Diskussioner, sett film på apt ”Om 
skäll”).  
Inne på Kreativa har de gjort ett bildschema för att strukturera upp dagen. Bra för alla barn och 
nödvändigt för vissa. 
En förälder berättade om ett barnprogram ”Daniel Tiger” som kan vara ett pedagogiskt 
hjälpmedel. 
Vi visar upp timstocken på vår Ipad som några avdelningar använder för att synliggöra tid. När de 
måste vänta och har svårt att uppskatta tid.  
På Kreativa har de sorteringsmusik som spelas så barnen vet att nu är det dags att städa. 
 
 
 
 
 
 



 

 

§6. Övriga frågor. 
 ”Säg det eller glöm det” är ett talesätt de har på en förälders arbetsplats som vi alla tyckte var 
ett bra talesätt. 
Pedagogerna ska göra en telefon lista för respektive avdelning då en förälder önskade det för sitt 
barn. 
En annan förälder uttryckte stor besvikelse över den nya regeln med  ”17dagar” ledighet inte  får 
vara på förskolan. Hon känner oro för sitt barn, hur det ska gå för henne och att hon ska komma 
utanför gruppen. Hur det kommer att påverka hennes skolgång när hon får så lite tid fläckvis.  
En förälder undrade hur barnen äter nu med den nya tillagningskosten. Vi ser inte att det har 
blivit någon förändring. 


