
Föräldraråd på Villervalla 24/4 -19 

 

Närvarande: Britt-Marie Ahl, Louise Geisler, Linda Niklasson, Frida Önner, Pernilla 

Sjöberg och Anna-Karin Arvidsson.  

Samt föräldrarådsrepresentanter från Villervalla, Tallbacken, Junibacken och Björkdungen.  

 

 Britt-Marie Ahl hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

 

 Vi går igenom föregående föräldraråds minnesanteckningar. 

 

 Förskolechef Britt-Marie Ahl informerar:  

o Föräldraråd kommer att hållas 1 gång om året, vilket är vad skollagen kräver.  

 

o Två nya avdelningar kommer att öppnas på Villervalla för att hålla nere 

barnantalet på förskolorna i Degerfors kommun. Datum när de nya lokalerna är 

klara finns ännu inte, men vi hoppas och tror på att komma in efter semestern. 

 

 

o I Degerfors kommun är det i snitt 17 barn per barngrupp, några avdelningar 

kan dock få 18 barn. Barn placeras under hela året vilket gör att barnantalet är 

större på våren än hösten i barngrupperna.  

 

o Degerfors kommun tror på att sänka barnantalet i barngrupperna istället för att 

höja personalantalet.  

 

o Det finns två specialpedagoger riktade mot förskolan anställda i kommunen. 

En ny specialpedagog är anställd – Ellinor Lundell.  

 

o Samtliga avdelningar kommer att få storstäd i år igen.  

 

o Läslyftet fortsätter även nästa läsår. I år handlar läslyftet om nyanländas 

lärande och är ett projekt tillsammans med skolan. Detta projekt kommer at 

gynna alla barn som går i förskolan. 

 

o All personal i förskolan ska gå en TMO-utbildning som är en utbildning kring 

begreppet Trauma Medveten Omsorg.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Föräldrafrågor:  

 

- Finns det riktlinjer kring skärmtid för barn framför lärplattan?  

Finns inga riktlinjer. Förskolan använder dock endast lärplattan i 

pedagogiskt syfte och har en tanke med varför barnen sitter med lärplattan 

och kontrollerar vad som finns att göra på den för barnen.  

 

- Önskemål om kommentarsfält under avdelningens lärlogg i unikum där 

föräldrar kan kommentera till varandra.  

Vi kan inte ändra på detta. Vill föräldrar kontakta varandra får de hitta ett 

annat sätt då Unikum är förskolans dokumentationsplattform.  

 

- Jobbar alla förskolor likadant med målen i Degerfors kommun? 

Alla förskolor ska följa hela läroplanen, men varje år finns det tre 

prioriterade mål som förskolecheferna utser. Dessa prioriterade mål ska det 

arbetas lite extra med. Dessa prioriterade mål är samma för alla förskolor. 

Avdelningarna bryter dock ner dem till sitt eget och anpassar dem efter 

barngruppen.  

Britt-Marie informerar även att det kommit en ny läroplan för förskolan 

som kommer att börja gälla från och med 1/6-2019. I och med den nya 

läroplanen har det kommit en del nya begrepp i förskolan så som: rektor, 

utbildning, undervisning m.m. 

Britt-Marie Ahl poängterar även vikten att föräldrarna alltid är viktigast för 

sina barn oavsett hur bra förskolan än är.  

 

- Har Fsk-cheferna i Degerfors gått rektorsutbildningen? 

Alla rektorer ska gå rektorsutbildningen. I Degerfors är Britt-Marie Ahl och 

Ingela Geisler färdiga och Åsa Jansson går sista året.  

 

- Hur är ni utbildade inom HLR? 

Vi har egna utbildare inom förskolan. HLR för barn. All personal och alla 

långtidsvikarier utbildas i detta. Vartannat år går man utbildningen på nytt 

för att inte tappa kunskapen.  

 

 

 



- Tas det hänsyn till vilka som kan HLR vid schemaläggning, så att 

exempelvis inte en vikarie utan utbildning blir själv med barnen?  

Vi har så gott som aldrig vikarier på öppning och stängningen. Enbart 

långtidsvikarier får öppna och stänga och de har utbildning i HLR. Men 

som sagt det kan förekomma undantag.  

 

- Finns det hjärtstartare på förskolorna och är personalen utbildade i 

det? 

Det finns inga hjärtstartare uppsatta.  

 

- Önskemål om att få bättre information kring personalförändringar. 

Exempelvis genom unikum.  

Detta är något vi får ta till oss och bli bättre på att informera till alla 

vårdnadshavare.  

 

- Kan föräldrarådsrepresentanter få kontaktuppgifter till varandra av 

förskolan?  

Nej. På grund av GDPR får föräldrarna lösa detta själva.  

 

 

 

 Övrigt som lyftes: 

 

o Om en pedagog inom förskolan får utbildning i ett visst ämne så försöker vi se 

till att detta sprids inom kommunen så att alla får ta del av detta. 

o Skogslyckan har sommaröppet i år. Några ordinarie brukar alltid finnas på 

plats annars är det många långtidsvikarier.  

 

o Föräldramöten kommer att göras om. Förskolorna får nu själva välja att ha det 

när de vill under året, eventuellt ha flera under året. Förskolorna kan även välja 

att genomföra föräldramötet på annat sätt än som det varit förut, exempelvis 

genom en grillkväll.  

 

 

o Det är uppskattat med tolk under föräldramötet. Vi använder oss av tolk så fort 

vi ser att det behövs. Vi har börjat att använda oss än mer av telefontolk.  

 

o Viktigt att vårdnadshavare kontaktar förskolans personal vid funderingar eller 

synpunkter. Det går även bra att kontakta förskolechef Britt-Marie Ahl.  



 

o Två förskolor har testat TEMPUS. Detta är ett APP styrt schema där 

föräldrarna lämnar i schema via appen och personalen checkar sedan in och ut 

barnen via appen. Har varit mycket uppskattat av både vårdnadshavare och 

personal på testförskolorna. Ska utvärderas om detta ska köpas in till alla 

förskolor.  

 

 Britt-Marie tackar för intresse och avslutar mötet.  

 

 

 


