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Presentation ny representant

Minnesanteckningar föregående möte
• Krister kollar vidare kring loppmarknad.
• Tomgångskörning mer än 1 minut sker fortfarande av några föräldrar. Vi vill få bort
detta och alla har ett ansvar att påpeka detta för de som missbrukar
tomgångskörning.

Budget 2020
• Familjedaghem. En normal uppräkning sker, inga besparingar.
Budget för familjedaghemmen är klar. Vi har idag 13 barn i gruppen men kommer att
ha 12 barn i höst. Vi minskar något på vikariekostnad samt övrig förbrukning. Med
dessa åtgärder ligger budget i balans. Styrelsen för Tegspedagogerna har sagt att ett
överskott på 10000kr måste finnas vid årets slut.
•

Förskola. A-priset uppräknas med beräknad löneökning samt driftskostnader. Sedan
sänks a-priset, besparing då kommunen skall omfördela förskollärare och
barnskötare så att det blir ungefär lika på varje enhet. Detta gäller redan på
Karlavagnen så för oss blir det en effektivisering. Förskolan får mer pengar för
lokaintäkter och fria nyttigheter men måste lösa löneökningar över ca 2% i befintlig
budget.
Fria nyttigheter t.ex. elevhälsa, idean, naturskolan, teater, hörselvård får inte
användas av fristående enheter 2020. Vi har fått pengar för dessa istället. Kommunen
följer lagen efter en dom.
Förskolan behöver göra några åtgärder för att få budget i balans. Förskolan tar in 4-8
extra barn under våren (2 i januari, 3 i februari, 1 i april och 2 i maj, flera är syskon till
befintliga barn). Förskolan kan då ha 99 barn i höst samma som ht 19.
I övrigt kommer förskolan att öka sin budget för personalens kompetensutveckling
och inköp av arbetskläder. En minskning av vikariekostnader sker då både Malin N
och Kajsa gått upp i arbetstid från 1/2. Med dessa åtgärder ligger budget i balans.
Styrelsen för Tegspedagogerna har sagt att ett överskott på 60000kr måste finnas vid
årets slut.

Personal och barn vt 20
• Familjedaghemmen har 13 barn, inga nya under våren och kommer att fortsätta
använda Inger och Hans Erik som vikarier.
• På förskolan har Malin N gått upp 5% och Kajsa 10% från 1/2. Malin J kommer att
vara ledig alla fredagar fram till 30/4 och vi kommer att ta in vikarier dessa fredagar.
Bifogar sammansättning av barngrupp 2020-02-03.

Föräldramöten vt 20
• Det blir inga föräldramöten under våren. I ställer erbjuder Tegspedagogerna en
föreläsning med Micke Gunnarsson torsdag den 26/3 18,30-20,30 på Tegs
centralskola. Inbjudan kommer längre fram och vi hoppas att så många som möjligt
kan vara med. Det kommer bl.a. att handla om att stärka barns självkänsla, relationer
och framtiden. Micke har mycket humor i sina föreläsningar så det blir mycket skratt
kring de områden som han pratar om.

Fotografering
• Föräldrarna tycker generellt att de foton som levereras är prisvärda och med bra
kvalité. Föräldrarådet och de föräldrar som lämnat in synpunkter vill att både
förskola och familjedaghem fortsätter erbjuda fotografering.

Måltider
• Föräldrarådet och de föräldrar som lämnat in synpunkter kring soppa till lunch är i
det stora hela överens om att förskolan ska fortsätta med soppa 1ggr/veckan. När
det gäller gröt eller fil till frukost är föräldrarådet positiva till att det erbjuds på olika
dagar. Det är bra att variera.

Vattkoppor
• Nya riktlinjer kring vattkoppor och när en återgång till förskola kan ske.
Förskola/familjedaghem har ändrat i sina riktlinjer så att dessa följer det smittskyddet
i Västerbotten går ut med.

Övriga frågor
• Utökning av företaget. Tegspedagogerna har gjort en ansökan till Umeå kommun om
att få överta Svenska kyrkans förskoleavdelningar på Prästkragen och Sandalen.
Kommunen tar beslut kring ansökan i slutet av mars eller april.
•

Planeringsdagar för familjedaghemmen är 28-29/5. Förskolan har planeringsdagar
23/3 och 12/6.

•

Sommarstängt blir v28-31.

•

Sjukfrånvarostatistik 2019. Det är inga större skillnader jämfört med 2018 om vi tittar
på hela enheten.

•

Bifogar nytt innehåll kring utvecklingssamtal som är framtaget på förskolan utifrån
den nya läroplanen. Innehållet ger ex. på vad ett samtal kan innehålla.

•

Renovering av ytterpanel samt byten av fönster sker på förskolan från denna vecka
och ca 2 mån framåt. Våra föräldraparkeringar är borta pga. att Peab ställt en
container där. Istället kan föräldrar använda de 2 närmaste platserna till vänster om
container vid lämning- och hämtning. De är parkeringar som är lediga och UPAB är
informerade om detta.

•

Nästa möte blir i maj.

Vid pennan Elin Nordin

