
Protokoll fört vid Föräldrarådsmöte Viby Förskola 2016-11-23 

Plats:  Vibyskolans matsal, Bålsta 

Närvarande från förskolan: Lena Norrman   (förskolechef) 

Angelica Jävergren  (pedagog) 

§ 1 Val av ordförande för mötet 

Till ordförande valdes Elisabeth Uhlemann. 

§ 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) Vid föregående möte skapades ett dokument över föräldrarådets funktion. Denna 

reviderades och färdigställdes. Det färdiga dokumentet bifogas med detta 

protokoll. 

§ 4 Föranmälda frågor från Förskolechef Lena Norrman 

a) Förskolans likabehandlingsplan har reviderats efter kartläggning av risker och en 

föräldraenkät. Kartläggningen genomfördes på förskolans miljö, både ute och inne 

samt barnens samspel. Likabehandlingsplanen hanterar även främjande arbete, 

såsom Lions quest samt EQ dockor, samt rutiner för dokumentation av incidenter. 

Ett exemplar av den reviderade likabehandlingsplanen finns uppsatt vid varje 

ingång på förskolan samt på förskolans hemsida. 

b) Skolval och öppet hus: Inför Skolvalet till förskoleklass anordnas öppet hus på de 

kommunala skolorna. Alla öppet hus kommer att anordnas v 3-4 och annonseras i 

Bålsta Bladet samt på kommunens hemsida. Följande datum är bestämda: 

Gransäter 16/1, Västerängen 19/1, Futurum 23/1, Viby 24/1 samt Gröna dalen 

26/1. Slottskolan har vid tillfället för föräldrarådet inte ännu bestämt datum för 

öppet hus. På Vibyskolan startar öppet hus kl 18:30 tisdagen den 24/1 och 

kommer innehålla information riktat till föräldrarna, barnen är dock välkomna att 

närvara. 

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

a) Småbarnsavdelningarna, Stjärnan och Molnet är nu färdiga med alla inskolningar. 

På Stjärnan har de sjungit mycket sånger och arbetat mycket med kamratskap. De 

har även börjat ha tomteverkstad inför julen. På Molnet har de jobbat mycket med 

lärplattan och även de har börjat ha tomteverkstad. 

b) Jupiter och Tellus arbetar tillsammans med åldersrena grupper. Deras femåringar, 

Bamsegruppen, har arbetat med Vilse-materialet. Fyraåringarna, Dinosaurierna, 

har jobbat med Naturen och haft hösttema. Treåringarna har även de haft 

hösttema och då jobbat med färg och form. 

c) Pluto har haft hösttema och arbetat med naturen, de pysslar även mycket och 

arbetar med Qvintus-materialet. Deras femmåringar har haft Femmis tillsammans 



med Lunas femåringar och har då arbetat med Vilse-materialet samt lekt ”Bonde 

över by”. 

d) Luna har arbetat mycket med språket. Deras femåringar har arbetat med en 

bokstavsbok samt mycket sång. De har även tillsammans med Plutos femåringar 

haft Femmis och arbetat med Vilse-materialet samt lekt "Bonde över by". Lunas 

tre- och fyraåringar har arbetat mycket med ormar, lärplattan samt danssagor.  

§ 6 En förälder lyfter frågan om föräldrars möjlighet att påverka antalet pedagoger i 

barngrupperna på förskolan. Denna fråga uppkom då det upplevs att risker uppstår då 

befintlig personal inte har möjlighet att närvara på alla platser barnen befinner sig på. 

Det upplevs även att mycket positivt tillförs barngruppen då personalgruppen är 

större. Lena Norrman upplyser att det är hon som beslutar om personaltätheten på de 

olika avdelningarna utifrån de olika barngruppernas behov samt det budgetutrymme 

som finns. Hon säger dock att föräldrar/föräldrarådet kan skriva ett medborgarförslag 

och lämna till kommunen och på det sättet föra vidare sina synpunkter. På Viby 

förskola försöker man arbeta med grupper i gruppen för att få möjlighet att arbeta 

med små barngrupper. Kommunen tog tidigare ett beslut om att minska storleken på 

barngrupperna inom kommunen. Detta kunde dock inte genomföras fullt ut då 

inflyttningen ökade snabbare än beräknat och kommunen måste leva upp till 

garantitiden för plats inom förskolan. Gällande barngruppers storlek har 

Skolinspektionen genomfört en undersökning om dess påverkan på barnen och 

därigenom skapat rekommendationer om barngruppers storlek. Denna finns att läsa 

på skolinspektionens hemsida. 

§ 6 Kommande möten 

 Under vårterminen 2017 är två föräldrarådsmöten inplanerade: 

 Måndagen 13/2 18.30-20.00, sista halvtimmen är gemensam med skolans föräldraråd. 

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

§ 7 Mötet avslutas 

 

Gemensamt möte med skolans föräldraråd: 

a. Gällande mögelskadorna på Futurum så är det nu beslutat att skolan kommer att 

renoveras. Därigenom är det även säkerställt att Vibyskolan kommer att finnas kvar. 

b. Byggmötet gällande de nödvändiga ombyggnationerna av Viby förskola samt 

Vibyskolan är uppskjutet. Det är planerat till den 1/12 2016 och rapporter om det 

som framkommit kommer att lyftas vid nästa föräldraråd. 

 


