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1. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna
2. Måltider
Måltidschef Birgitta Alsterland inleder mötet med att berätta om hur
de arbetar med kosten på förskolorna i Eslövs kommun. De strävar
efter att försöka köpa in till största del ekologisk och närodlat kött
bland annat från Bondens Skafferi och Nordströms. Kommunens
policy är att 60% av kosten skall vara ekologisk inom de egna
verksamheterna. Idag ligger förskoleverksamheten på runt 50%
ekologisk mat. Kommunen önskar minska konsumtionen av kött och
därför serveras det vegetarisk mat en till två gånger per vecka.
Exempelvis kan ett mellanmål vara en fiskepinne i bröd istället för
korv med bröd.
Birgitta identifierar och berättar vidare om vad som räknas som
närodlat och närproducerat. Livsmedelsverket har en broschyr som
heter ”Bra måltider i förskolan”.
3. Organisation.
På Slottsparken saknas det en förskollärare. Inom övriga förskolor är
det bra. Kommunens policy är att det ska vara minst 70%

förskollärare och vi ligger på 65% inom Sallerups förskolor.
Nunnebo och Jonasbo ska bli en gemensam förskola då de yngre
barnen ska vara på Jonasbo och de äldre på Nunnebo. Förskolorna
ska få ett nytt namn, men det ska vara två avdelningar. Gulle ska
även satsa på vikariepooler och se var de behövs så att de kan hjälpa
varandra.
Jonasbo har fått en utesov!
Nunnebos föräldrarepresentant berättar att de är väldigt nöjd med
hur det är på förskolan.
Nunnebo ska renoveras under våren och de hoppas på nytt golv, nya
kök på avdelningarna och lite ny färg på väggarna.
På Slottsparken är ventilationen inte tillfredställande och om detta
inte åtgärdas och godkänns innan den 10mars så kan förskolan få
stänga sin verksamhet. Skulle de bli så får vi titta på andra tillfälliga
lösningar. Fastighetsägaren kan inte hyra ut till någon annan.
Under sommaren kommer även taket att bytas ut på Slottsparken.
4. Budget
Vi har satsat en del på teknik, exempelvis ipad, dokumentkamera
och andra pedagogiska hjälpmedel.
5. Verksamhetsfrågor.
Det kom upp frågor gällande Planering förskola:
-att det hade varit bra om planeringsdagar blir rödmarkerad så att
föräldrarna inte missar dessa dagar.
-matbeställningar innan kl 7:30 för att vi ska slippa slänga mat.
-Bra med en inloggning till Planering förskola så kan man ändra
schema direkt i systemet
Det är semesterstängt v 28-31. Det kommer ut på vilken förskola det
är öppet under dessa veckor.
Gulle som arbetar som förskolechef har 53st medarbetare. Ingela är
biträdande förskolechef på halvtid då hon den andra tiden arbetar
som pedagogista.
Det diskuteras lite om att de barn som är födda -12 ska få möjlighet
att ha 25timmar i veckan när föräldrarna är föräldralediga eller

arbetslösa. Detta skulle börja gälla hösten-17.
Skolverket har varit på Nunnebo. De pratade med personal, Gulle
och följde verksamheten. De fick lite bakläxa om vad vardagsteknik
är. Så det ska göras en handlingsplan över detta.
Under julen var det många barn som skulle vara på förskolan,
men det kom bara ett fåtal barn. Det kastades mycket mat och det
kunde varit fler personal som hade fått semester. Tänk på att alltid
anmäla om ert/era barn får ändrade tider!
6. Nästa möte
Nästa möte är den 20 april klockan 18.00 på Munkebo förskola.

