
 

 

Föräldrasamråd 180919 
 
Närvarande: 
Johan, Viktor, Jenny, Åsa, Amanda, Jonna, Viktoria 1an, Marlene 2an, Charlotte f-klass, 
Maria 3an, Martina 6an, Ida 5an, Torbjörn nyckelpigan, Sara humlan, Johanna fjärilen 
 
Sekreterare: 
Jonna Andersson 
 
•presentation av samtliga 
 
•hur har man jobbat tidigare i föräldrasamrådet? Föräldrarna berättar att man mest har 
jobbat med praktiska saker. 
 
•samverkan fsk/skola. Jenny informerar om hur samverkan ser ut på Tofthaga. Personalen 
kommer under hösten ha en gemensam apt där utrymning och inrymning diskuteras. Samt 
ha trivsel kvällar tillsammans vid jul och sommar. Skoljoggen, höstfesten, samverkan 
under loven har vi tillsammans skola/fsk. 
 
•”vad saknar ni på förskolan” ställdes i barnrådet. Barnen önskade bland annat en båt, 
kompisgunga, linbana. Vi kom fram till att man kan gå till skolans gård eftersom gungan 
och linbanan finns där. Barnen önskade få jobba mer med ”uppdrag och experiment” på 
förskolan. 
 
•information om organisationen på förskolan. Information om ny personal och om  
fördelningen av pedagoger på de olika avdelningarna.  
 
•budget. Tallnäs gympasal har renoverats, den nyttjas av alla avdelningar varje vecka.  
 
•systematiskt kvalitetsarbete. Jenny informerar om en ny mall som har arbetats fram där vi 
får in mål från läroplanen. 
 
•information om att förskolans likabehandlingsplan håller på att revideras. 
 
•information om måltidspedagogiken 
 
•hur har man jobbat i föräldrasamrådet förut? Man har diskuterat hämtning och lämning 
samt praktiska saker.  
Johanna Malmborg är utsedd till praktisk ansvarig från föräldrarådet. Bra om det står på 
hemsidan vilka som representerar föräldrarådet, och att det finns en kontaktperson. Att det 
ska finnas mer information om exempelvis höstfesten och arbetsdagen så att föräldrar vet 
vad som förväntas av dem. Det bestäms att Jenny och Åsa är sammankallande till 
föräldrarådet. En tanke för kommande föräldraråd är att ha föräldrarådet efter 
föräldramötet så att man i en mindre grupp kan diskutera det som lyfts på föräldramötet. 
 
•ett förslag är att man ska göra utemiljön mer attraktiv. Att man ska ta bort sand och 
förbättra gårdens utepedagogik.  
 
•ett förslag är en slags årsklocka för föräldrarna så de vet vad som kommer hända under 
året. Kan lämnas ut under inskolningen.  
 



 

 

•tydligare information om arbetsdagen. Vad som behöver göras för att få bättre 
uppslutning från föräldrarna. Man kanske behöver en fastighetsansvarig som tar ansvar för 
t.ex. slitage och arbetslördagen. Någon som har koll på vad som behöver renoveras, 
åtgärdas samt ansvara för säkerheten på skolan.  
 
•ett förslag är att både skolans och förskolans månadsbrev skickas ut i samma mail till 
samtliga föräldrar i skolan. 
 
 
 
 
 
 
 


