Protokoll + lite till från Föräldramöte 19 november 2015
Vi hälsade de fem föräldrar som kom välkomna och de presenterade sig för varandra.
Ny Utvecklingsplan
Ny utvecklingsplan för hela Hallsbergs kommun, gemensam kunskapssyn och
värdegrund. Det ska se "lika" ut över området. Tillsammans med Pålsboda
förskolor har vi skrivit vilka mål vi ska ha men vi får välja hur vi vill jobba för
att nå målen.
I det "Systematiskt kvalitetsarbete" vi har på förskolan är det inte bara
utvecklingsplanen som skrivs och utvärderas. Vi upprättar även en ny "Plan
mot diskriminering och kränkande behandling" varje år som utvärderas i maj.
I kvalitetsarbetet är även ni föräldrar delaktiga genom att svara på
föräldraenkäten i april. Den analyseras och finns med i kvalitetsredovisningen
som vi gör i juni. Tyvärr så har vi haft så få svar så vi inte kunnat redovisa den.
Hoppas det blir bättre svarsfrekvens nästa år!
Bildspel – En dag på förskolan
Från öppning 5.50 till stängning 18.00
* De yngsta: Barnen får träffa de sex Babblarna med olika egenskaper, färger
och utseende.
Babba- språk, gillar rim och ramsor, leka med ord
Bibbi- matematik, para ihop, räkna, sortera, undersöka, bygga
Bobbo- rörelse, sång, musik och lek
Dadda- naturkunskap och teknik. Teknik i vardagen. Leka och utforska i
naturen.
Diddi- skapa. Använda olika material och färger.
Doddo- värdegrunden. Hur man är en bra kompis.
* De äldsta: Matteburkar/mattelek
Bornholm-språkmaterial med rim och ramsor, sagor, lek med ord.
Språknätverk åker Carina på. Tips och idéer samt diskussioner om hur man
gör på de olika förskolorna i Hallsbergs kommun. Bl.a. pratat om "Tecken som
stöd", vilket vi har kommit igång med litegrann. Vi tecknar färger, frukter, lite
bokstäver och ord.
Boklådor cirkulerar i kommunen, med böcker och rekvisita.
Bokcirkel med barnen. Barnen turas om att ta med en bok hemifrån som de
tycker om. Får berätta för de andra barnen, sen läses sagan upp för alla. Barnen
verkar tycka att det är roligt att få vara i centrum och berätta för de andra
barnen. Bra att få träna på att återberätta.

Småbarnsnätverk åker Madelene på. Pratat om små barns inflytande.
Observerat våra yngsta, vad de väljer att göra, hur de går tillväga. Satt upp
bilder på väggen med aktiviteter som de kan välja, lekmaterial som ej är synligt
för dem, som kanske står på en hylla de inte når. Målet är att de ska kunna peka
på bilderna vad de vill göra.
Fritidsgård/kläder
Vi kommer att flytta utekläderna från våra gamla lokaler så fort de nya
hängarna är på plats. Fritidsgården är ju igång och även Öppna förskolan
bedrivs en gång i veckan i de lokalerna. (I skrivande stund är kläderna flyttade,
ni får ursäkta om ni fått leta efter era barns plats!)
Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi upprättar varje år
en ny plan. Vi observerar/kartlägger verksamheten, hur ser det ut i
verksamheten? Finns det någon speciell plats där det ofta sker bråk? Vi
samtalar med barnen. På föräldramötet fick de föräldrar som var närvarande
chansen att ge synpunkter på planen.
Vi har fått påbackning av skolinspektionen inom hela området att vi är för
dåliga på att göra anmälningar när det gäller kränkande behandling.
Vi diskuterade olika situationer/exempel som kan ske på förskolan. Är det en
kränkning? Ska det anmälas? Vi tyckte alla att det är svårt när det gäller små
barn. De är under utveckling och testar gränser. Om det är återkommande mot
samma barn så tyckte föräldrarna att det ska anmälas. Sen är vi alla olika och
tar åt oss olika hårt på saker. En annan fundering som framkom var hur mycket
tid skrivandet av tjänsteanteckningar kommer att ta från tiden tillsammans med
barnen.
Till våren ska vi få hjälp av skolinspektionen att få klarhet i detta.
Kompisböckerna, tio stycken böcker med Igelkott och Kanin. Vi tittar/läser
boken med hjälp av projektor och barnen får vara med och diskutera olika
situationer som de upplever i förskolan. Varje bok har ett tema och målet är
bl.a att öka barnens medvetenhet kring de egna och kompisarnas känslor.
Vi använder oss även av handdockorna; kanin och Igelkott som böckerna
handlar om. Vi spelar upp en liten teater som visar på bokens tema. Barnen får
vara delaktiga och ha synpunkter på det de ser. Vi använder kompisböckerna i
samband med vårt stormöte/barnråd.
Utvecklingssamtal erbjuds under perioden november-mars. Vi erbjuder ett
samtal under perioden, vill man ha två så fixar vi det. Vi håller på att skriva om
verksamheten i en mall i iPaden. Mallen är gemensam för hela Hallsbergs
kommun, den är dock inte klar.
Kulturgruppen "Kultur i Skolan" som funnits ett antal år har utvidgats och nu
finns även "Kultur i Förskolan". Vi har träffats en representant från varje

område (Ulla från vårt) och inventerat vilka "resurser" som finns. Kultur i
förskolan har betalat dansväskor som cirkulerat på förskolorna och tanken kom
upp att göra liknande väskor/lådor inom andra kulturområden. Först ut blev
musik och i den arbetsgruppen ingår Ulla. Musiklådan kommer att innehålla
sång och musik från olika genrer, förslag på sång- och musiklekar, lite
instrument mm.
Lärplattan/Ipad Vi lär oss alltmer om hur vi kan använda lärplattan både som
dokumentationsverktyg och som pedagogiskt redskap. Vi använder t.ex appen
Aurysma när barnen berättar på bokcirkeln.
Nu har vi ju också fått en projektor som ger oss möjlighet att visa på väggen.
Lucia vi pratade om lämplig dag för Luciafirande och enades om måndag
den 14 dec kl 15. vi återkommer med mer information senare.

