
Föräldraråd 2017-04-25 

 

Bitte inleder mötet med att hälsa Välkommen. 

Vi tar en presentationsrunda. Sedan går vi igenom föregående mötes 

minnesanteckningar.  

 

Personal: Det är 4 förskollärartjänster ute. Vi har god förhoppning om att få 

behöriga till tjänsterna.  

Nya rutiner för vikarier. De måste ha godkänt slutbetyg från gymnasiet. Och får 

gå bredvid en dag innan de börjar. 

All personal har fått namnskyltar, finns även för vikarier. 

Alla tillsvidareanställda har fått arbetskläder. Innekläder, regn och vinterkläder. 

Det finns extra kläder till vikarier. 

Specialpedagog: Vi har fått en till specialpedagog inom förskolan, Rose-Marie 

Piscator Hedlund. 

Det är många barn i Strömtorp så det diskuteras kring en lösning på detta.  

Unikum: Förskolorna i Degerfors ska börja med en informations/ 

dokumentations app till hösten. Den kommer att ersätta barnens 

dokumentationspärmar som vi använder i dag. Junibacken(Kringlan), 

Villervalla(avd röd), Rödluvan, Jordgubben(Blåbäret) och Herrgården(Vallmo) 

kommer att vara pilotförskolor. 

LPFÖ 98/16: Förskolans läroplan har reviderats, den nya finns på hemsidan. 

Giftfri förskola: Nu har förskolan ett förslag till handlingsplan för giftfri förskola. 

Den skall tas i nämnd.  Vi har kommit igång bra med att rensa ute på 

avdelningarna och köper bara in godkänt material. 

Det planeras för ett nytt förskolekök för Karlskoga och Degerfors som ska börja 

byggas vid årsskiftet. Det ska ligga vid Storängen.  

Junibacken: Klätterväggen är lagad och nytt plank kring sandlådan är uppsatt. 

Det är gropar under staketet som behöver åtgärdas. Klätterställningen och 

gungan behöver kollas. Buskar har inte planterats än.  



Parkeringen är nu personalparkering så föräldrar hänvisas att ställa sig vid 

staketet. 

Junibacken planerar att ordna en grillkväll. 

Björkdungen: Gymnastiksalen är fortfarande inte godkänd. Det har inte satts 

upp någon lampa mellan förskola och fritidshem än. Ska kolla upp om vi kan få 

elementskydd. 

Föräldrarna som var med på kostmötet är mycket nöjda med mötet. 

Personalen på förskolan tycker inte att det stör med personer som är på 

gymmet då de måste gå genom lekparken. 

Föräldraföreningen i Svartå erbjuder sig att hjälpa till med en aktivitetsdag för 

förskolan.  

Planeringsdag: Nästa planeringsdag är måndag 15 Maj. I höst är den måndag 14 

augusti. Då är förskolorna stängda och om något barn behöver omsorg de 

dagarna så får man kontakta Britt-Marie Ahl. 

 

Nästa föräldraråd är på Tallbacken 7 november. 

 

    Vid pennan Pernilla Sjöberg 

 

 

 

 


