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Samrådsmöte Kyrkhults förskola/skola
190314

Närvarande:
Politiker-Rolf Jönsson, Ingrid Brånsjö
Vårdnadshavare-Frida Olsson, Louise Saxbo, Jonas Johnsson, Alexander Karlsson,
My Sandström, Gitana Bengtsson,
Pedagoger- Anna Rosenberg, Camilla svensson, Hannah Persson, Magnus Persson
Förskolechef Lotta Fristedt
Dagordning:
•
•
•
•

Välkomna
Information från politiken
Information från förskola/skola
Pedagogerna delger kring undervisning och lärande utifrån de prioriterade
målen, Språk, Digitalisering/IKT, Värdegrund och Bedömning samt eget tillägg
Heja hälsan för liten som stor.

Info från utbildningsnämnden:
Nta, naturvetenskap och teknik för alla. Gäller från förskoleklass och upp till åk
6
Jämshögs skola först ut med att pröva NT-lådor. Tanken att de ska delges till
samtliga skolor i kommunen. Positivt och goda resultat.

•

•

Projekt kring ökad skolnärvaro är igång

•

Slutrapport på, psykisk hälsa bland unga

•

Ny förvaltningschef inom utbildning from 190415, Patrik Håkansson

•

Budget, Årsredovisning-18 slutar på 200 plus för utbildningsförvaltningen
Budget-19, Utbildningsförvaltningen har fått 1miljon extra plus 7 miljoner som
finns tillgängliga för speciellt äskande
Arbetet med budget 2020 startar upp tidigt. Föräldrar och pedagoger
uppmanas att lämna in synpunkter gällande budget till politiken.
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•

Inkommit motion gällande Bilfria skolgårdarTittar nu på kostnadsförslag för att ställa den i verket.
Information från förskola och skola
Hur undervisar och lär vi kring Utbildningsnämndens prioriterade mål.
Språk
Förskolan har beviljats statsbidrag via Kulturrådet för projektet, Literacy i
förskolan. Ett projekt med målet att utveckla läs, skriv och språkutvecklingen
för förskolebarnen.
Man arbetar med språkutvecklande lärmiljöer såväl inne som utomhus, TAKK
(Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) förskolebibliotek,
Bok-kassar, Kapprumsbibliotek, Språkutvecklande upplevelser och
högläsning.
Skolan Jobbar språkutvecklande inom samtliga ämnen, använder metoden
Kooperativt lärande som går ut på att eleverna samtalar och reflekterar
tillsammans i grupp.
IKT/Digitalisering Förskolan och skolan har kommunövergripande
Digitaliseringsplan se bilaga:
Förskolan Barnen erbjuds att utveckla sina kompetenser inom IKT genom
pedagogiska appar kopplade till målen i förskolans läroplan ,programmering
,Qr-koder, söka fakta via digitala verktyg samtidigt som arbetet med källkritiskt
tänkande står i fokus.
Ny lärmiljö på gång på förskolan- Digitala rummet.
Skolan Undervisar utifrån färdighetsmålen i Digitaliseringsplanen.
Ser IKT- verktygen just som ett verktyg för att alla barn ska få möjligheten att
visa sin kunskap oavsett förmågan att uttrycka sig verbalt och i skrift.
Fortbildningsinsats av personal pågår.
Tips och förevisning av appen Writereader, en app som utvecklar barnens läs
och skrivutveckling.
Värdegrund/Hållbar utveckling
Förskolan Hållbar utveckling går som en röd tråd genom hela förskolans
undervisning och aktiviteter. Undervisning och arbetet med Grön Flagg fortgår,
Kontinuerliga miljöråd där barn och pedagoger reflekterar kring frågor som
”Hur tar vi hand om varandra och vår jord på bästa sätt”
Förskolan är även i år med i WWFs arrangemang kring Earth hour, i år är det
fokus på Klimatförändringar och biologisk mångfald.
Förskolan använder även undervisningsmaterialet Sopsamlarmonstrena för att
utveckla barnens kunskaper och förståelse för
sopsortering/återvinning/matsvinn . Just nu finns förskolans sopsamlarmonster
som en utställning på Kyrkhults bibliotek, besök dem gärna.
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Skolan Har kontinuerliga skräp-plockardagar. Varje klass har inplanerade
dagar då de städar skräp inne och utomhus.
-”Skolan behöver utveckla och hålla i det som förskolan lagt grunden till inom
hållbar utveckling” , kommentar från pedagog och föräldrar.
Bedömning
Förskolan Bedömer kvaliteten på verksamheten, ”Har vi erbjudit rätt sakerVilket lärande har vi sett hos barnen”
Detta görs kontinuerligt av pedagogerna genom det systematiska
kvalitetsarbetet samt vid halvårs och helårsutvärdering.
Skolan Har utvecklat nya rutiner kring sambedömning av de nationella
proven. Detta för att avidentifiera proven för att kvalitetssäkra bedömningen.
Samtidigt som det blir en fortbildning för lärarkåren då man diskuterar olika
elevexempel och får en samsyn gällande styrdokumenten
Heja hälsan för liten som stor- Grunda sunda vanor
Förskola värnar om den dagliga rörelsen och utevistelsen. Forskning visar på
att leken utomhus utvecklar barn både socialt och emotionellt samt att barn
som vistas ute är mer koncentrerade och drabbas mer sällan av infektioner.
Kyrkhults förskola serverar inget socker utan erbjuder andra alternativ. Tex
tagit bort sylt erbjuder frukt, tagit bort glass erbjuder frusen frukt, kalas och
fester firas med frukt eller grönsaksspett, stekta äpplen, smoothies etc.
Kommunövergripande gemensam utbildning för förskolepedagoger och
kostpersonal gällande måltidspedagogik ,via Kostministeriet och Skolmatens
vänner.
Skolan Någon enstaka klass har dagliga promenader, här ser pedagogerna
en positiv inverkan på elevernas förmåga att koncentrera sig och ta till sig
undervisningen under resterande skoldag.
-Önskemål från föräldrar att fler klasser tar efter detta.
Frågan om val av fika vid speciella tillfällen och på rasterna togs upp, -Finns
det några regler vad som gäller?
Övrigt
Föräldrar lyfte att det finns en viss oro inför gruppindelning i kommande åk 1.
Önskvärt att få behålla befintliga grupper från F-klass samt om möjligt få veta
vilka/vilken lärare som kommer bli aktuell.
Mötet avslutades med att samtliga deltagare fick prova att jobba i appen
Writereader via cromebooks. Ett uppskattat inslag som samtidigt gav insyn i
elevernas vardag kring IKT-verktygen.
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