
Protokoll fört vid Föräldrarådsmöte Viby Förskola 2017-02-13 

Plats: Vibyskolans matsal, Bålsta 

Närvarande från förskolan: Lena Norrman (förskolechef) Kattis (pedagog, Stjärnan) 

§ 1 Val av ordförande för mötet  
Till ordförande valdes Lena Norrman. 

§ 2 Val av sekreterare för mötet  
Till sekreterare valdes Karin Sollander. 

§ 3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 
a) Ombyggnationen av skolan och förskolan diskuteras på den gemensamma stunden för skolan och 
förskolan, se nedan. 

b) Skolval och öppethus för de föräldrar och barn som ska börja förskoleklass har nu genmförts. För 
skolvalet, se även gemensam punkt med skolan. 

c) Deltagandet från pedagoger som kommer att närvara vid föräldrarådet kommer rotera blad 
personalen. 

§ 4 Föranmälda frågor från Förskolechef Lena Norrman 
a) Ny personal på förskolan: Tre personer har anställts på olika avedlningar, Emilia Sörensson på Luna 
(tillsvidare), Helene Ramfalk på Jupiter (tillsvidare) samt Linda Dahn på Tellus (visstid). 

b) Fyra pedagoger på 3-5 årsavdelningarna har gått utbildning i Barnyoga. Vissa avdelningar har börjat 
använda det i verksamheten, övriga kommer göra det framöver. 

c) Musikalen som 5-åringarna genomför kommer att påbörjas i mitten av mars. 

d) Uppmaning till föräldrar: Var nogranna med att stänga grindarna, inklusive kedjan, vid lämning och 
hämntning. Speciellt om lämning sker vid 9-tiden. Kedjan är till för att grindarna inte ska flyga upp om 
barnen yklar in i grindarna. 

e) Uppmaning till föräldrar: Vid magsjuka ska även syskon stanna hemma, detta för att minska 
smittspridningen. Barnen ska vara hemma i 48 h efter sista symtom. 

§ 5 Kattis informerar om vad de olika avdelningarna arbetar med just nu: 

a) Småbarnsavdelningarna, Stjärnan och Molnet har jobbat med färg och form. De har jobbat med 
grundfärgerna + grönt och har klippt, klistrat och letat efter bilder. Nästa block som ska påbörjas 
kommer att handla om kroppen. 

b) Jupiter och Tellus arbetar tillsammans med åldersrena grupper. Deras femåringar, Bamsegruppen, har 
varit iväg och åkt skridskor. Om föräldrar har gamla skridskor kan dessa skänkas till ishallen. Där kan de 
barn som inte har egna skridskor låna utrustning. Fyraåringarna, Dinosaurieklubben, har jobbat med 



årstiden vinter och dess djur. De har bland annat pratat om björnar och fåglar. Treåringarna, Tigrarna, 
har haft Bamsegympa som består av sånger med rörelser till. De har också haft fri lek. 

c) Pluto och Luna har börjat med Yoga, arbetat med språklek (Rim, Ramsor, Kims lek), Miniröris och NTA 
med temat snö/vatten. Deras femmåringar har haft Femmis tillsammans. 

Annars har det varit mycket magsjuka, feber och förkylningar på förskolan, framförallt på 
småbarnsavdelningarna. 

§ 6 Frågor från föräldrar: 
a) En förälder frågade huruvida förskolan tar emot begagnade ytterkläder, skor och leksaker. Lena 
Norrman uppmanar föräldrar att fråga på respektive avdelning vad gäller ytterkläder och skor. Gällande 
leksaker kan förskolan inte ta emot annat än träleksaker samt uteleksaker (hinker, spadar o dyl) detta 
pga skolans arbete mot en giftfri förskola. 

b) I samband med diskusionen ovan diskuterades även huruvida tallrikarna so barnen äter på kommer 
att bytas ut. I dagsläget äter barnen på plasttallrikar och det finns ingen plan att byta ut dessa. Lena 
Norrman tar dock med sig frågan till Kostchefen, Camilla Grandin. 

c) Hur fungerar kontrollen av barnens aktiviteter på stora gården? Vecka 6 genomgick gården en 
inspektion för att kontrollera att inga faror, så som uppstickande grenar osv, förekommer. 

§ 7 Kommande möten 
 Onsdagen 26/4 18.30-20.00, sista halvtimmen är gemensam med skolans föräldraråd. 

§ 7 Mötet avslutas 

Gemensamt möte med skolans föräldraråd: 

a) Gällande ombyggnaden av viby förskola och skola. Arkitekterna ritar fortfarande på ett förslag.  En 
elev/klass från åk 2-6 har träffat arkitekterna och har gett sin syn på ombyggnaden. Planen är att det 
kommer utökas till 8 avdelningar på förskolan och evenuellt parallella klasser F-6. Ingen tidsplan för 
utbyggnaden finns ännu pga de utökade planerna. 

b) Barnens placering efter skolvalet kommer snart skickas hem till berörda familjer. Det bestäms centralt 
på kommunen vilka elever som placeras vart. Det kommer troligtvis bli 23 elever i förskoleklassen på 
Vibyskolan nästa läsår. Ett föräldramöte för föräldrarna till dessa elever kommer hållas i maj. 


