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Vi tar del av Haga, Orions miljö. 
 
Presentation av medlemmarna i föräldrarådet. 
 
Minnesanteckningar föregående möte 

• Haga har fått 15 barn och söker ytterligare en förskollärare från januari 23. På 
Ålidhem finns det en plats ledig just nu.  
Att skapa rutiner för övergångsarbete till förskoleklass för Haga och Ålidhems 
närmaste skolor är påbörjat. 
 

Ekonomiuppföljning t.o.m. 221031 

• Redovisning av hur ekonomin ser ut efter 10 månader. Företaget har ett plus på 
totala ca 665000kr och detta är drygt 200000kr bättre än budgeterat. Orsaken är 
framförallt att företaget fått tillbaka alla sjuklöner för december 21-mars 22 samt att 
det varit hög frånvaro både bland personal och barn som inneburit mindre 
vikariekostnader. Förkolorna har generellt fler barn under vårterminen än 
höstterminen så budgeten är lagd så att det skall vara ett större överskott när hösten 
börjar då flera avdelningar går minus varje månad. 
 
Företaget skall ha ett överskott på 200000kr när året är slut för att öka sitt eget 
kapital. Det kommer att göras en del investeringar på de olika avdelningarna i höst, 
t.ex. ipads, digitalkameror och soffor. 
 
 

Föräldramöte 

• Rektor informerade om att förskolorna kommer att använda mejl som sin 
huvudkanal för information. Sedan kan övriga kanaler vara ett komplement. Detta är 
också de önskemål som framkommit på de flesta föräldramöten. 
 
Sedan diskuterades behov av eventuella föräldramöten i vår och 
föräldrarepresentanterna tycker olika. Det blir upp till Karlavagnen att bestämma. 
Det fi8nns också ett intresse för en gemensam föreläsning under vårterminen om det 
är ett bra innehåll. 

 



Fotografering 

• Rektor har fått in en hel del synpunkter på fotograferingen från föräldrar. De flesta är 
nöjd men det finns flera som är missnöjd framförallt med gruppfotot. Det ser olika ut 
mellan avdelningarna. I stort sett alla vill att förskolorna fortsätter med fotografering. 
Föräldrarepresentanterna är generellt nöjd och rekommenderar fortsättning. Rektor 
återkommer med beslut. 
 

Vad har hänt i utbildningen i höst? 

• Det har generellt varit hög frånvaro bland personal i höst.  
Alla avdelningar har jobbat vidare med sin inomhusmiljö utifrån sina analyser av 
genomförda observationer. 
Temaarbetet är påbörjat och alla avdelningar har valt olika teman. 
 

Övriga frågor 

• Lokalen på Haga är stor och kan kännas lite otrygg för personal efter 15,45 då man är 
ensam. Haga funderar på att låsa ytterdörren 15,45 och att de föräldrar som kommer 
kan använda ringklocka eller annan lösning. Haga återkommer. 

• Digital närvarosystem. Rektor informerade om att det kommit önskemål på ett 
föräldramöte om att företaget skall införa ett digitalt närvarossystem. Företaget har 
tidigare blivit erbjuden att köpa in systemet via Umeå kommun tidigare men tackat 
nej utifrån för hög kostnad.  
Styrelsen för Tegspedagogerna har diskuterat i början av detta år men inte varit 
intresserad av att inför systemet eller att ta upp frågan på årsmötet. 
Det finns olika synpunkter både bland personal och föräldrar om för- och nackdelar. 
Det föräldrarådets representanter är eniga om är att systemet skall ge fördelar till 
utbildningen för att det skall vara värt att införa. 
Rektor har tagit upp frågan bland alla anställda och kommer att återkomma i frågan 
på kommande arbetsplatsträff. 

• Nästa möte blir i januari 23. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


