
Föräldraråd 171204 

 

 Mötesdeltagarna hälsa alla välkomna av förskolechef Åsa Jansson och hon börjar 

med att informera deltagarna om följande: 

 - Unikum kommer sakteligen att startas upp på samtliga förskolor i början av nya 

året 

- Hon informerar att all förskolepersonal fått innekläder, vinterkläder, regnkläder och 

ytterskor. De har också fått HRL utbildning samt brandutbildning. 

- Hon informerar att de beställt storstäd till samtliga förskolor som kommer ske 

under sommaren 2018. 

- Ny reviderad läroplan införs i maj 2018 som alla förskolor kommer arbeta utifrån. 

- All förskolepersonal kommer erbjudas stresshantering 

 

 Frågor från föräldrar: 

- Vad innebär nya läroplanen? 

Personal informerar om att förskollärare ska arbeta mer med undervisning och att 

digitalisering kommer bli en större del av förskolans vardag i och med den reviderade 

upplagan.  

 

- Kläder till personal 

Är kläderna till för enhetlig klädsel så anses det vara en onödig kostnad. Åsa 

informerar att det är för dess funktion det är inköpt, ej för enhetlighet.  

 

 Åsa informerar lite om Läslyftet som är en del av vårt pågående prioriterade 

språkmål.  

 

 Frågor från föräldrarna: 

- Hur involverade är barnen i deras lärprocess när man inför unikum? 

Förskolepersonal informerar om att tanken är att barnen ska få se bilderna som läggs 

in i unikum för att de ska kunna prata och reflektera över vad de gjort och sett 

tillsammans för att få samma delaktighet i detta verktyg. 

 

- Hur ser ekonomin ut? 

Föräldrar påpekar återigen sanden på gården hos Guldgruvan. De önskar gräs eller 

”gummimatta” på delar av gården istället.  

 

- Grindar in till Guldgruvans gård 

Grindarna in till förskolans gård är ofta fastfrusna. Föräldrar och förskolepersonal 

uppmanas att ringa Tobias Nordin på Gatu/Park på Degerfors Kommun.  

Det samma gäller vid ”gatuingången” till Guldgruvan där det är en stor metallobjekt 

som ser farligt ut. Förskolan uppmanas kontakta Tobias Nordin om detta. 

 



- Vikarier 

Föräldrar uppskattar om alla vikarier har vikarieskyltar. Åsa informerar om hur 

vikarieintroduktionen går till och önskar att föräldrar pratar med personal på plats 

om det inte fungerar för att de sen ska kunna kontakta henne. 

 

- Hjälmar 

Föräldrar frågar om det finns pulkahjälmar att använda på förskolorna nu på 

vintertid. Personal informerar om att det finns, men bristfälligt. Dessutom uppmanas 

föräldrarna att införskaffa egna hjälmar med grönt spänne att ta med till förskolan 

för att försäkra att hjälmen passar deras barn. Personal påminner också föräldrarna 

att märka hjälmen och också ta med en mössa utan tofs så hjälmen passar. 

 

 

 Åsa berättar att överlämnandeplanen till förskoleklass är uppdaterad. Detta innebär 

att det ser lika ut i hela Degerfors kommun.  

 

 Åsa berättar att det är oklart om det i framtiden kommer vara 1 föräldraråd/ termin 

eller 1 föräldraråd/år. 

 

 Åsa tackar för intresset och avslutar mötet.  

 


