Datum
2009-03-17

BARN- OCH UTBILDNINGS
FÖRVALTNINGEN
Norra rektorsområdet
Rektor
Bo Olsson
Rektor
Gunilla Rosenquist
Skolassistent
Siw Pettersson

tel. 0382-153 20 mob. 070 320 22 99
tel. 0382-152 91 mob. 076 767 85 15
tel. 0382-152 72

Protokoll föräldraföreningen förskola/Dbv 2009-03-16
Närvarande:
Birgitta Bengtsson/Dbv, Kristina Jönsson/Förskollärare, Fredrik Gunnarsson/
Förälder, Micael Svensson/Förälder, Camilla Svensson, Ewa Dreshaj/Förälder,
Malin Gustafsson/Förälder, Marie Hogmalm/Förälder, Agneta Thörnqvist/Förälder, Petra
Olsson/Förälder, Bo Olsson/rektor, Ann-Britt Lantz/Förskollärare.
Efter en presentationsrunda av varandra inleder rektor med att berätta om behovet av en
föräldraförening för förskolan.
Sen följer en information om höstens förändringar när det gäller flytt av verksamheter samt
ambitionerna med åldersgrupperad verksamhet.
De kvalitetsförsämringar som blir en konsekvens av personalminskning och placering av
nya barn diskuterades. Sänkning av kostnaderna för personal och lokaler innebär inte bara
en kvalitetsförsämring utan också en risk för ökad ohälsotal för personalgruppen.
Det "Gula häftet" med de prioriterade målen presenterades/diskuterades. Föräldrarna undrade vart de skall vända sig om de oroar sig för en kvalitetsförsämring, rektor menar på att
det i så fall är till politikerna. Rektor nämner även att faderpolitiker kan inbjudas till nästa
möte och då direkt svara på de frågor föräldrarna har.
Från årsskiftet så har nu även kökspersonal, vaktmästarna överförts till den tekniska förvaltningen, konsekvenser av detta diskuterades.
Till hösten förväntas Pinuten och Sockerklara ha flyttat in i lågstadiedelen på Ljunga (Blå
huset). Förskoleklassens och "gamla" 6-7:ans fritidshemslokal skall lämna utrymme för
förskoleverksamheterna och personalen på Pinuten ser detta som en positiv utveckling.
Semesterstängt på ljungas förskolor och familjehemsverksamhet beräknas till V. 28-31.
På mötet utsågs Micael Svensson till föreningens ordförande. Sekreterareansvaret "rullar"
från gång till gång. Nästa möte är det Petra Olsson som är sekreterare.
Nästa möte blir den 18 maj kl.18.00 och mötet förläggs till Läkarvillan.

Sekreterare/

Justerare/
Kristina Jönsson
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