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150317 Enhetsråd Stenhuggaren 

 

Deltagande föräldrar: 

Sara Malmqvist, Mikaela Cederblad, Anette Olsson, Anna Molander. 

 

Deltagande pedagoger: Lars Alneberg, Katrin Levin, Elisabet Larsson, Anna-Lena 

Andersson, Therese Sjöberg och Pia Holmström. 

 

Sommarplanering 

Planeringen av sommaren är i full gång. Vi kommer att vara på Stenhuggaren 

under sammanslagningen med övriga kommunala förskolor vecka 28-31. Med 

erfarenhet av förra sommaren lyftes vikten av att när man som förälder inte riktigt 

vet om barnet ska vistas på förskolan eller inte hellre skriver att det är ledigt än att 

det står närvaro och sedan inte kommer. I somras var verksamheten 

överbemannad och det resulterade i en vikariekostnad som kunde disponeras på ett 

annat sätt. Det blir även en livsmedelskostnad om frånvaro inte meddelas i tid.  

Vikten av att ha ordinarie personal som tar emot första dagen under 

sammanslagningen lyftes av Anette Olsson och det är ett strävansmål vi har när vi 

lägger schemat. Trots att flertalet av personalen har semester under 

sammanslagningen är ändå vårt mål att det alltid ska finnas ordinarie personal i 

tjänst. De flesta av vikarierna är oftast kända av barn och personal sedan tidigare. 

 

Val av mejeriprodukter 

Resultatet av kommunstyrelsens beslut angående riktlinjer i kostpolicyn där det ska 

finnas en valmöjlighet mellan lätt- och mellanmejeriprodukter har inneburit en del 

administration för förskoleverksamheten. Vi har nu fått in de olika önskemålen från 

de flesta av föräldrarna och börjar få en bild av resultatet. Det gäller nu för oss att 

tydliggöra detta så att alla barn får de mejeriprodukter som föräldrarna önskar.  

 

En fråga om mat kom upp, varför det serveras Thailändsk kyckling. All mat som 

serveras köps in utifrån avtal som upphandlats. Det ställs alltså samma krav på den 

Thailändska kycklingen som på den svenska. Det innebär bl.a. att den ska vara fri 

från främmande föremål och skadeinsekter, glutamat, sesamfrö och genetiskt 

modifierade organismer. Det ställs också miljökrav på transporterna, att de bl.a är 

rena och fria från smuts, har rätt transporttemperatur m.m. 

(När frågan efter mötet lyftes med kostchefen så har det inte serverats Thailändsk 

kyckling på Stenhuggaren den aktuella dagen som diskuterades. Den var svensk!) 

  

Utemiljön 

På höstens Enhetsråd tog en förälder upp frågan om verksamheten inte kunde 

anordna en arbetsdag för föräldrar och personal där vi förutom att arbeta för en 

trevlig utemiljö för barnen också kunde ha information för föräldrarna (i stället för 

regelrätt föräldramöte) m.m. Vi bestämde då att fundera vidare på saken. 

Under förvåren har förskolechef kallat förvaltare vid Ockelbogårdar Ann-Katrin 

Olsson, Kommunens tekniska chef David Hedman samt förvaltningschef för UKN 

Lotta Wennlund till möte för översyn av Stenhuggarens utemiljö och för att 

tillsammans bestämma vad som åligger vem att utföra vad gäller skötsel, 

förbättringar och inköp av lekmateriel till gården m.m. En tillsyn av säkerheten 

kommer också att göras. 

Enhetsrådet är intresserade av att pedagoger och förskolechef jobbar vidare med 

frågan om att anordna en arbetsdag utifrån eventuella behov av ytterligare 

åtgärder av utemiljön.  

 

Barngrupper hösten 2015 

Det är 21 barn födda 2009 på Stenhuggaren som börjar i Förskoleklass till hösten 

och det blir således lika många platser att fylla upp på Fjärilen och Myran. Ett barn 
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fött 2010 står i kö. Vi har idag 15 barn födda 2011 som kommer att flyttas över 

från Nyckelpigan och Trollsländan. I dagsläget står 5 barn födda 2013-14 i kö.  

Vi har ändå en förhoppning om att platserna blir tillsatta under hösten.. 

 

Teater  

En fråga kom upp från en förälder hur det kom sig att vi gick på teater med 4-5 

åringar samma dag som vi frågat föräldrarna om de som hade möjlighet att ha sina 

barn hemma hade det då hälften av all personal skulle på utbildning. Det är en 

högst adekvat fråga! Förklaring följer: vi hade tidigare blivit erbjudna denna teater 

men tackat nej utifrån att vi hade utbildningsdag för personalen. Däremot fick 

förskolan i början på veckan info om att kursen ställdes in pga kursledarens 

sjukdom och vi kunde då tacka ja till teatererbjudandet. Det är inte ofta det 

kommer teater till Ockelbo! Det var för kort varsel att hinna gå ut med någon 

allmän info så det fick bli "tamburkontakt". Ursäktar om det blev otydligt! 

 

Mötet bestämde att fortsätta förlägga mötestiden till 18.30-20.00  

 

Nästa möte är planerat till v 42, tisdag 13 oktober. 

 

 

Vid pennan 

 

Pia Holmström 

 

 


