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Anteckningar förskoleråd  

Moröhöjden/Moröbacke  

  

Datum: 2022-04-06 

  

Närvarande:  

Stjärnan: Beatrice Sundqvist  

Granen: Therese Boström  

Moröhöjden: Anna Eriksson  

Moröhöjden: Zana Mataruga 

Norrskenet: Lina Söderlund  

Stackgatan 3: Cecilia Forsell  

Bitr rektor: Evamarie Strömberg och Kerstin Axelsson  

Personal: Ida Bjurman och Camilla Westermark 

  

  

1. Allmän information 

Från hösten 22 blir det en ny ledarfördelning i området. 

Eva Ljungholm: Norrskenets förskola 

Evamarie Strömberg: Solen, Stjärnan, Villekulla, Stackgatan 3, 5 och 9 

Kerstin Axelsson: Moröhöjden, Granen och Knoppen.  

 

Just nu har vi en hög beläggning på våra förskolor. Några avdelningar överskrider 

kapaciteten från april månad. Dessa avdelningar har fått ökad personaltäthet. 

 

Vi planerar att öppna Droppens förskola under senare delen av hösten 2022. Droppen  

ligger just nu i träda. 

 

Till hösten går ca 92 barn till förskoleklass/fritidshem 

 

Förskolan Stackgatan 3 kommer att renoveras med början 2/5, under den tiden flyttar 

förskolan in på 7:an. Renoveringen beräknas vara klar till midsommar 

 
 

2. När ditt barn är sjuk 

Små barn är ofta sjuka. Det är viktigt att barnen är hemma så att infektionerna 

hinner läka ut. Om du lämnar ditt barn för tidigt d.v.s. innan hen är riktigt frisk så 

finns risken att andra barn, personal och familjer blir smittade och det påverkar då 

många.  

Ditt barn behöver vara frisk för att orka med förskolan. I hemmet kanske du inte 

märker att barnet är påverkat av en infektion, men på förskolan med olika aktiviteter 

bland andra barn och vuxna märker personalen om barnet inte orkar delta som 

vanligt. Personalen på förskolan är vana att se om barnet orkar vara på förskolan, 

och det är viktigt att du litar på personalens bedömning, även om du tycker att 

barnet verkar piggt när ni är hemma. 
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Vid magsjuka ska barnen vara hemma. De kan gå tillbaka till förskolan när de äter 

som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarre under minst två dygn. Vid 

ihållande magsjuka som tenderar att gå runt på förskolan, kan det bli ytterligare 

åtgärder. På Vanliga besvär och sjukdomar hos barn - 1177 Vårdguiden kan du läsa 

om vad som gäller vid t.ex. feber, magsjuka och andra besvär.  

 

3. Sommaröppet 

Information har skickats ut kring sommaröppet. I vårt område är det Norrskenets 

förskola som är öppet mellan veckorna 28-31 (alla andra förskolor är stängda då). 

Har du behov av förskola mellan v 28-31 anmäler du det genom en ny e-blankett 

som är öppen mellan 1 april och 1 maj. Ifall anmälan sker efter den perioden måste 

en pappersblankett fyllas i. Den beställs eller hämtas hos kundtjänst och 

återlämnas/postas sedan tillbaka. Förskolan tillhandahåller inte pappersblanketten 

eller ombesörjer att kundtjänst får den. 

På Norrskenet kommer även fritidsbarn från Moröbacke, Flora och Norrhammar 

vara tillsammans under veckorna 28-31. 

 

Vi fortsätter uppmana alla vårdnadshavare att lägga in rätt schema för barnens 

vistelsetider. Vi kan t.ex. se att under jullovet (dagen innan julafton) var det 76 barn 

anmälda till lunch, endast 46 barn var på förskolan. Veckan efter var det i genomsnitt  

50-60 % närvaro. Detta kostar pengar, vi bemannar upp med personal och måltid 

köper in mat som inte behövs. Dessutom är det svårt för chef att bevilja personalen 

ledigheter då man beräknar personaltäthet efter barnantal. 

 

4. Unikum 

Ida och Camilla berättar om den nya lärportalen Unikum som kommer att börja 

användas till hösten. Unikum kommer att hantera och administrera bland annat 

dialog, planering, kvalitetsarbete och dokumentation för alla skolformer, från förskola 

till vuxenutbildningen. I förskolan använder vi redan nu Unikum för att lära oss hur 

verktyget fungerar. Mer information kommer längre fram. 

 

 

5. Övriga frågor 

Stackgatan 3 och 5 har inget solskydd på gården och det önskas av vårdnadshavare. 

Det är på G! Under juni – augusti kommer det att finnas solskydd. 

 

Det är bestämt att förskolan endast har luciafirande tillsammans med barnen.  

Andra sammankomster som exempelvis terminsavslutning, gemensam picknick, eller 

föräldracafé bjuds vårdnadshavare in till. 

 

Under pandemin har det inte varit några föräldramöten, och det har fått till följd att 

man inte fått kontakt med andra vårdnadshavare. Det finns önskemål om att kunna 

ha en telefonlista hängande i hallen, där vårdnadshavare kan skriva upp sitt 

telefonnummer om de vill.  

Personliga kontakter ska inte förmedlas av förskolan, vårdnadshavare kan på egen 

hand förbinda kontakter med dem de önskar på eget initiativ.  

https://www.1177.se/Vasterbotten/barn--gravid/vanliga-besvar-och-sjukdomar-hos-barn/
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Föräldramöten och andra fysiska möten kommer att hållas framöver om inte 

restriktioner införs igen. 

 

 

 

  

Sekreterare  

Kerstin Axelsson  

 


