Anteckningar förda vid föräldraråd 20140303

Marcus Milan och Cathrine Hansson Sonnerstedt inledde med att berätta om
förskolans verksamhet i Kumla.
Från första april börjar ny verksamhetschef för förskolan, Åsa Käll. Förskolecheferna
kommer under året att bli fler, varje förskolechef kommer då ha färre förskolor och
anställda. Det innebär att vissa förskolor behöver byta chef.
På förskolorna pågår ett arbete där pedagoger från annan förskola gör besök för att
observera verksamheten och sedan diskutera med personalen Det är ett sätt att
utveckla verksamheten. Arbetssättet kallas Eckers.
Förskolecheferna har som ambition att ordna en gemensam kontorslokal. För- och
nackdelar med detta diskuterades.
På varje förskola finns numera utvecklingspedagoger, som förskolechefen träffar
regelbundet, för att diskutera bl.a. utvecklingsfrågor.
Informationen från förskolorna, bland annat hemsidorna, diskuterades. Inflyttade
föräldrar har t.ex. behov av information. Marcus menade att likvärdig information är
viktig, men allra viktigast personlig kontakt.

Från föräldraforum
Vialund
Föräldraforumet senast var inte så välbesökt. Urban menade att skolan nu fungerar
bra. Vid nästa forum önskar man ha besök från ledningen för ombyggnadsprojektet.
Fylsta har inte haft något råd. Rolf pratar med rektor om det.
Tallängen undrar när sexorna kommer att ”flytta tillbaka”. I dagsläget finns ingen
bestämd tidpunkt, eftersom fullmäktige inte beviljade pengar.
Norrgården: Man diskuterade bland annat grupper som inte fungerade väl. Antalet
barn per förskola diskuterades. Rolf berättade om de tänkta utbyggnaderna i
förskolan. Trädgården utökas med två avdelningar, i Kvarngården byggs två. Tyvärr
kommer de inte vara klara när toppen på förskoleefterfrågan är aktuell.
Även på Hagas föräldraforum diskuterades placeringar i förskolan. Många får plats i
annat område i Kumla. Överlämnande mellan förskola och förskoleklass hade tagits
upp. Marcus berättade att det pågår ett arbete med att ta fram en överlämnandeplan
Stene: tillbyggnaden av Stene skola kommer att projekteras under hösten 2014, men
byggstart i början på 2015.

Gränssättning och gemensamt förhållningssätt mot barnen togs upp. Förslag på
föreläsare framfördes. Förvaltningen förmedlar önskemålen till Familjens hus, och ser
till att vi sprider informationen bättre än tidigare.
Hardemo: förskolan önskar föräldraforum.
Ombyggnaden i Hardemo kommer att genomföras under 2014. Utemiljön är inte bra
idag. Eftersom förvaltningen inte fick särskilda pengar till utemiljön, kommer
förvaltningen att revidera förslagen, alternativt ånyo äska pengar till bättre utemiljö.
Ekeby: föräldrarna önskar att förskola och fritids ska vara öppet hela sommaren.
Förvaltningen undersöker möjligheten.
Flytten av sexorna: förutom att det inte anslogs (se ovan), vill vi kunna genomföra
förändringen i hela Kumla samtidigt, vilket gör att även de skolor där det finns plats får
vänta.
Kumlaby: det är fortfarande för få datorer. Rolf kommer att i samarbete med några
andra göra en planering för utökad datortäthet på bl.a. Kumlaby under året.
Skogstorp: inget föräldraforum har funnits. Ett gammalt önskemål är att förskolorna
samarbetar mer, på barnnivå. Cathrine berättade att det har inletts ett arbete, i första
hand mellan pedagoger.
Norrgården: situationen runt Norrgården och vissa klasser där hade tagits upp. Man
framförde bland annat att barn som haft resurs i förskoleklass inte längre fick det i
skolan.

Aktuellt från förvaltningen
Administrativt stöd
För närvarande pågår en översyn av fövaltningens administrativa organisation. Syftet
är att ge bättre stöd till rektorer, förskolechefer och i viss mån lärare. En ny tjänst
kommer att tillsättas.
Nya verksamhetschefer
Från 1 april finns två nya verksamhetschefer på plats: Åsa Käll-verksamhetschef
förskola samt Ann-Sofie Vennerstrand-verksamhetschef grundskola F5/skolbarnsomsorg.
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