Protokoll, samrådsmöte Sallerups förskolor, Eslöv
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27 april 2017, Munkebo Förskola.
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1. Föregående protokoll.
Protokoll från mötet den 16 februari 2017 läggs till handlingarna.

2. Organisation.
 Vi söker förskollärare till Slottsparkens förskola.

3. Budget
Slottsparken och Munkebo ligger på +
Jonasbo och Nunnebo ligger på –
Men eftersom vi hjälps åt så ser budget bra ut.

4. Verksamhetsfrågor.
 Positivt med att måltidschefen Birgitta Alsterland kom och berättade kring
kosten på förskolorna.
 Pedagogerna har varit på föreläsning kring Temafönster med Gun Westrin,
Jeanette har haft Barnyoga för pedagoger och vi har varit på Återvinsten.
 Förskolan kommer att få en Ny Läroplan.
 Sommarsammanslagning v. 28-31
 Föräldraenkäten ser överlag bra ut. En del är fortfarande inte nöjda med
våra utemiljöer. På vilket sätt är man inte nöjd?!

 Barn födda -12 har varit och lyssnat på Mamma Måd. (kultur utbud fr.
Eslövs Kommun.)
 Nunnebo: Till 99,9% får Nunnebo stanna kvar. Gulle hör av sig så fort hon
vet till 100% vilket det blir.
 Slottsparken: Just nu är ventilationen godkänd på Slottsparkens förskola så
i nuläget är det inte aktuellt med någon flytt eller annan åtgärd.

5. Aktiviteter från arbetslaget:
 Vi berättar om hur vi pedagoger gör när vi starta ett nytt projekt. Kring alla
turer och hur Temagruppen tänker om de olika begrepp som kommit upp.
Sedan ser temagruppen till att det nya projektet får en rubrik, syfte och
mål. Nästa termin kommer vi att jobba med ”Barns dialog med kultur,
konst och det magiska språket”.
 Den 11 maj kommer de äldsta barnen på förskolorna att vara nere vid
Trollsjön för att jobba med Avtrycken i Eslöv. Det finns möjlighet för
föräldrarna att komma ner till Trollsjön för att titta på vårt konstverk och
bjuds på fika mellan kl 14-17.
 Den 18 maj är det Förskolans Dag. De äldsta barnen har blivit bjudna till
Slottsparken för olika aktiviteter och mat. Barn från förskolorna på
området födda -12 och -13 är bjudna till ett Äventyr i skogen.
 Barn född -11 får avslutningslunch på Medborgarhuset den 7 juni.

6. Positivt/negativt och övrigt.
Tips från föräldrarna att vi kan använda föräldramötet till att fördjupa/ tänka
till kring svaren på föräldraenkäten.
Sommaruppgift: En del föräldrar saknar sommaruppgiften.
Slottsparken: Föräldrarna hade gärna sett att det varit ett möte kring alla
turerna ang. ventilationen. Önskar även mer skriftlig information.

7. Övrigt
Datum för möte till hösten kommer senare.

