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Enhetsråd Stenhuggaren 

 

Schoolsoft 

Schoolsoft ska introduceras även i förskolan. All personal har fått utbildning 

och kommer att komma i gång så fort som möjligt. Alla föräldrar kommer att 

få inloggning och instruktioner om hur man använder det och när. Ev blir det 

som ett work-shop.  

 

Maxtaxan 

Det har varit otydligt hur Maxtaxan ska tolkas. Nämnden förtydligade detta på 

februarimötet och förskolechef gick ut med informationen att alla barn som 

har föräldrar med lediga veckor i  schemat ska vara lediga. 

 

Kemikaliesmart förskola  

Förskolan har fått Utbildning- och kulturnämndens årliga Utvecklings-

stipendium a 10 000 kronor. Pengarna ska gå till att utbilda en miljöpedagog i 

ämnet och som i sin tur utbildar övrig förskolepersonal och är behjälplig vid 

utrensning av gammal plast och vid inköp av nytt material 

 

Matråd  

Matrådet träffas den 11/5. Frågor från Enhetsrådet  

- varför bara lättyoghurt? 

- svårt för de minsta barnen att äta soppa, kan de inte få annat? 

 

Sommarplanering/ Sammanslagning 

Sammanslagning av förskolornas verksamheter v 28-31 är på Wij förskola. 

Viktigt att man som förälder meddelar när barnet ska vara ledigt även om 

man är osäker på att få sin ledighet beviljad från egen arbetsgivare.  

 

Barngruppernas storlek 

Det har fötts många barn 2015. Till hösten är barngrupperna i princip fyllda 

redan innan ”augusti-intaget” om man utgår från de nya riktlinjerna från 

Skolverket gällande barngruppernas storlek. Förskolechef har lyft detta till 

förvaltningschef som arbetar med ärendet. Önskemål finns att öppna en ny 

avdelning under tiden Wij förskola byggs ut (byggstart 2018) och ev bygga ut 

tre avdelningar i stället för två som planerat. 

 

Barngrupper hösten 

Barngrupperna bestäms i april. Varje enskild förälder, vars barn ska flytta ned 

till Myran eller Fjärilen får besked vart barnet placerats efter det.  

 

Föräldrafrågor och önskemål. 

Varför är Fjärilen inne men Myran ute på eftermiddagen?  

Svar: Ibland går Fjärilen ut efter lunch och Myran efter mellanmålet. Försöker 

att alltid gå ut två gånger per dag. 
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Är det bara tre tre cyklar som fungerar?  

Det är många cyklar som ska restaureras. Därefter bestämmer vi om det 

finns behov av att köpa in nya. 

Bil på parkeringen. Anmält till Ockelbogårdar. 

Grindarna behöver en överliggare som låser ordentligt. Eventuellt ytterligare 

en grind från övre gården ned till stora. 

Sand fattas fortfarande under hästarna! 

Trappstegen vid ingångarna kan vara höga för de minsta barnen. Kan de 

bytas ut mot ramp? 

Vi bör tänka på att ordinarie personal tar emot så gott det går när vi har 

vikarier 

Pyjamasparty på fredagar med disco och popcorn.  

 

Nästa möte i oktober. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Pia Holmström 

Förskolechef Ockelbo kommun 

 


