Protokoll

Nätverk Förskolan

2021-02-08

Datum: 8 februari
Kl: 13.00-16.00
Via Teams (inbjudan via länk)

Protokoll
• Presentation
Presentationsrunda, vilka är vi och vart arbetar vi?
Susanne Bohm, Mariestad
Ulrika Kragner, Skara
Mia Freden, Hjo
Maud Boström, Skövde
Kerstin Torstensson, Götene
Helena Dahlqvist, Karlsborg
Monica Söder, Töreboda
Ami Millqvist, Falköping
Eva-Lena Svensson, Tidaholm (presidium)
Bånita Kron, Tibro (presidium)
Fredrica Malmberg, Vara (Sekreterare)
Emma Friman, Lidköping (ordförande)

• Genomgång av Microsoft Teams
Ni har blivit inbjudan till ett team via Microsoft Teams. Syftet är att vi i nätverket ska
ha en digital yta där vi kommer att ha våra möten, kunna dela dokument osv. Frida
Jolsgård kommer att gå igenom några grundläggande funktioner. Ta gärna med frågor
ni har kring systemet så kan Frida anpassa informationen utifrån det.
Vart hittar vi dokumenten i teames? Frida har en genomgång hur vi sparar ner filer
eller skriva direkt i en anteckningsbok.
För att se teames/ nätverk skaraborg- behöver vi se att vi byter till skövde kommuns
organisation för att se vårt team.
För frågor kring hur vi hittar teamet/ skaraborgs nätverk så kontaktar vi Frida vid
frågor.

• Nätverkets Uppdragsbeskrivning
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På uppdrag av skolchefernas nätverk i Skaraborgs kommunalförbund har det tagits
fram en uppdragsbeskrivning för nätverk förskola. Detta kommer att presenteras
tillsammans lite närmare.
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•
•
•
•
•

Gunilla Kindberg berättar kring nätverksorganisationen, bla vilka nätverks som finns
ida:
Förskola
Grundskola
Särskola
Gym
Vux
Kommunalt aktivitetsansvar
IM, introdutions programmen
SIKT, it. Personer
SKIS skolutv i skaraborg
Syv studie och yrkesvägledning
Elevhälsan
Ekonomerna

Emma berättar om nystarten kring nätverket och Presidiet samt mål vi tänker arbeta vidare
med, Se filer(detta har ni även fått utskickat vid tidigare tillfälle )
Presitiet: Emma Friman, ordförande, Fredrica Malmberg, sekreterare, Bånita Kron,Ledarmot,
Eva-lena Svensson, ledarmot
Presidiet kommer att Förbereda samt efter arbeta mötena och hålla fokus mot uppsatta mål.
Presidiet kommer att delvis bytas ut varje år.

Datum för vårens möten: 26 mars kl.13-16 , 24 maj kl.13-16
Datum för vårens presidiet: 10 mars 13-15, 10 maj 13-15.
Till hösten försöker vi få rullande dagar, så att fler kan närvara.

• Laget runt
-

På gång i vår kommun
Vilka förväntningar har jag på nätverket?

Eva-Lena Svensson Tidaholm: Arbete med Delaktighet i Tidaholms skolor, samarbete med
Örebro universitet/ projekt. Utifrån enkäter från skolverket så har skolans resultat visat
mindre bra resultat kring detta område, förskolan deltar också i projektet delaktighet. Fokus
att barn och elever ska vara delaktiga i sin utbildning. Utbildar i kollegialt lärande, med lärledare. I förskolan handlar det mycket om delaktighet i det vi redan gör. Kollar över hur
förskolans organisation ser ut, hur ser det ut med stödfunktioner i förskola och för rektorer?
Förväntningar, utbyta erfarenheter och tankar. Processa begrepp som bla kvalitet.
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Gunilla Kindberg Lidköping: Det ser olika ut mellan förskolorna särskilt med de små barnen
just kring kvalitet. Överlämnar till Emma Friman.
Emma Friman Lidköping: Kommunen skapar ett projekt i olika områden. Går nu in i
digitalisering som en del av ett längre projekt som pågår till ht 2022 där flera begrepp
kommer att ingå. Arbetar med att starta upp modersmål/språkprojekt på vissa förskolor.
Tankar och drömmer om ett återbrukscenter. Förväntningar är att inspirera och stötta
varandra.
Monica Söder, Töreboda: Arbetar med riktade insatser: nyanländas lärande. Har haft med
skolverket i detta arbete samt förskolan till gymnasiet. Lokaliserat vad vi behöver kunna mer
om. Vi har läst, fått handledning, studiedag från högskolan väst kring nyanländas lärande.
Detta går alla, undantag för timvikarier. Arbete med frånvaro i förskolan med barn som inte
kommer, ser också samma mönster som skolan. Arbetar med utvärderingsmaterial, hur ser
vi om barnen lärt sig? Vad beror det på eller inte? Hur arbetar pedagogerna? Arbetar med
elevhälsan, alla har teames och elevhälsan stöttar med att lägga in ex dokument osv.
Förväntningar, dela tankar och ideer och man ser att vi arbetar lika.
Mia Freden Hjo: Värdegrundsarbete i praktiken alla rektorer. Utställning we have a dream,
utifrån detta arbetat med värdegrundsarbetet. Förskolan arbetar med hållbar framtid. Siktar
på ett återbrukscenter. Har en digital plan, progression kring vad man ska möta för digitala
material i förskolan. Tidiga insatser av stor vikt, stötta föräldrar och barn tidigt. Fick pengar
från kulturrådet och kunnat anställa ateljerista för att arbeta i workshops på alla förskolor.
Förväntningar, dela frågor och tankar i tex teames med varandra. Ett digitalt bollplank!

Bånita Tibro: Spetsmål i förskolan 2021 är undervisning, likabehandlings arbetet, lärmiljöer,
AKK. Processledare som stöd för rektorer, och reflektionsstöd. Precis i startgroparna för
detta arbete. Övergångar till skolan, hur möts vi så att det vi får till ett bra arbete. Vi ser
frånvaro ett bekymmer, hur kan vi i förskolan arbeta förebyggande kring detta. Hur agerar vi
när vi ser en oroväckande frånvaro i förskolan. Förväntningar på nätverket är att dela olika
erfarenheter och ringar in oss och utgår från inringade frågeområden.
Fredrica Malmberg Vara: Vi har startat upp ett samarbete med Karlstad universitet- Vara
stärker lärandet och arbete med process stödjare på varje enhet. Börjar falla bra ut nu i
verksamheterna och man börjar se en liten effekt av detta arbetet med att utveckla lärandet
för barn och unga. Fungerar som en förlängd arm. Samtliga förskolor i kommunen arbetar
vidare med lärplattformen unikum där vi arbetar nu med att få igång reflektioner och
analyser på samtliga avdelningar. Arbete med barns lärmiljöer utifrån bokcirklar med
pedagoger. Siktar framåt mot ett större språkprojekt för samtliga förskolor i
kommunen/pedagoger. Man ser i skolan, bvc och i kartläggningar av grupperna att språket
har försämrats. Så kommande satsning kring det.
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Ulrika Kragner Skara: Samverkan bästa skola är i slutfasen. Förskolorna i skara är i
framkanten av utbildningen. Att få politikerna att se förskolan, att belysa denna utbildning.
Arbetar med att få en bra ekonomi för förskolan för att få förutsättningar och tagit fram
kriterier för nyckelpersoner. Nyckelpersoner för utveckling i förskolan. Trygghet och lekro
råder just nu. Annars mycket kring språk.
Kerstin Thorstensson, Götene: Identifierar just nu vad vi behöver satsa på. Utemiljöer, att
det också är lärmiljöer. Arbete mycket med färdigt material nu och barnen möter mycket
mycket material som är samma som hemma. Hur kan vi utveckla och följa upp lärmiljöer
med de mindre barnen. Läslyftet är vi inne på tredje terminen, språket behöver vi arbeta
med på bred front. Att få ihop en röd tråd med vad vi gör. Arbeta med ABC med alla
pedagoger, ligger på is i år. Kör igång i höst igen. Leeader projekt, att ta till vara på
överskottsmaterial från fabriker runtomkring, typ av återbrukscenter. Har ett par pedagoger
som arbetar lite procent. Förväntningar, inspiration av varann.
Maud Boström, Skövde: Nämndsmål, 1-20 perspektiv. Ett processinriktat arbetssätt men
fokus på digitalisering med tillgängliga lärmiljöer. Arbete med interkulturalitet för samtliga
rektorer i bokcirkel. Förskolan i skövde har fått statsbidrag, bättre språkutveckling. Bygga
upp moduler kring två språklighet och tillgängliga lärmiljöer. Förväntningar: En kunskapskälla
där man kan dela goda ideer, inte uppfinna hjulet, dela kunskap och kompetens.
Ami Millqvist, Falköping: Konstigt år, fokus på pandemi och arbetsmiljö. Arbetar med att
hitta språket och matematiken. Arbetar med övergång till skolan. Börjat arbeta med
modersmålsstöd i förskolan, effekt på detta arbete. Den inkluderande förskolan läser nu
rektorerna för förskolan och bokcirkel och sedan koppla på pedagoger i höst. Arbetar med
pedagogiska handlerare, för likvärdig utbildning. Arbetar med unikum. Förväntningar på
nätverk, att dela dokument med varandra och stötta
Susanne Bohm Mariestad: , - fick gå tidigare.

• Inför nästa nätverksmöte
- Vad innebär digital adekvat kompetens? Ta med tankar och frågor kring
detta tills nästa träff!
Har ni tankar och frågor så meddela oss innan nästa presidiet.
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Representanter från Skaraborgs kommuner:
Sofia Ekhede, Essunga
Susanne Bohm, Mariestad
Ulrika Kragner, Skara
Mia Freden, Hjo
Maud Boström, Skövde
Kerstin Torstensson, Götene
Helena Dahlqvist, Karlsborg
Monica Söder, Töreboda
Lina Edling, Grästorp
Ami Millqvist, Falköping
Eva-Lena Svensson, Tidaholm (presidium)
Bånita Kron, Tibro (presidium)
Fredrica Malmberg, Vara (Sekreterare)
Emma Friman, Lidköping (ordförande)
Vakant representant, Gullspång
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