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 Protokoll samverkansträff 2018-04-23 

 
Plats: Flyinge kontoret  

 

Närvarande; Charlotte Persson (LF), Marianne Sandberg (Kommunal) och Liselott 

Persson (förskolechef) 

 
§ 1 

VAL AV JUSTERARE 

Förslag; Charlotte Persson (LF) Marianne Sandberg (Kommunal) 
 

 

§ 2 

GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL. 

 Inget att erinra 

 

§ 3 

EKONOMI 

Vi har fortfarande ett underskott 

 

§ 4 

ARBETSMILJÖFRÅGOR 

 

Vi upprättar en riskbedömning och handlingsplan för praoelev. 

Vi fyllde i data för dimensionerande ventilationsflöde för miljöverket. 

 

§ 5  

 

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR ELLER ANDRA VIKTIGA 

FÖRÄNDRINGAR 

Barn födda 2015 från januari till och med juli flyttar till Regnbågen i augusti. 

Barn födda 2015 kommer träffas från alla avdelningar en gång i veckan. 

Mer info om detta på APT och planeringsdagen. Vi kommer ha färre barn totalt i huset 

under hela hösten än tidigare. 

Intervjuer pågår för Pegasus och Häggebo. Svårt att ta vissa beslut innan anställningar är 

klara.  

 

§ 6 

KOMPETENSUTVECKLING 

 

ICDP: Två personal från Häggebo kommer gå under hösten 2018 

Läslyftet:Tre personal från Häggebo kommer vara med i läslyftet under 2018/2019. Det är 

en förskollärare från Storken och två förskollärare från Regnbågen. 

Om vi anställer en förskollärare till Pegasus så erbjuds den att gå grundkurs i 

Frilufsfrämjandets knopp, knytte och Mulle utbildning 
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§ 7  

ÖVRIGT  

Friskvårdsbidrag: 

En fråga om personalen nyttjar friskvårdsbidraget. Det är många som nyttjar det för 

Flyinges förskolor. Diskussion om man skulle få alla till att använda det till någon form av 

rörelse/motion  och kunna få alla med på det som  en form av tävling i positiv anda. Dock 

var vi överens om att vi alla känner oss tveksamma till detta.  

 

 

§ 8  

INFORMATION 

Samverkansmötet är inte avslutat förrän samtliga parter justerat protokollet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Liselott Persson 

Förskolechef 

Flyinge/Harlösa 

 

 

 

 

Justerare   Justerare  


