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Pandemins effekter
Tanken är att vi ska få möjlighet att diskutera det som ev varit positivt eller negativt, dela med
oss av goda exempel, lärdomar osv. Sedan vill vi även blicka framåt och kanske inspirera varandra
kring hur vi kan gå vidare när pandemin ev lämnar oss.
▪ Utvecklingsarbete? Arbetsmiljö? Möta de barn som haft stor frånvaro?
Tankar som kom upp i diskussionerna var bland annat hur vi ska ta hand om vår trötta personal efter
covid. Att hitta och att fånga upp glädjen igen, att hitta på friskvårdsaktiviteter med varann. Men
även för oss rektorer, hur hittar vi tillbaka till en ”vardag” som rektorer utan covid. Flera av oss
rektorer började precis vid covid.
Det diskuterades digitala möten, och att vi ser det som ett komplement till fysiska möten och att det
är innehållets form som är beroende av vilken mötesform som passar bäst. Det har ju öppnat sig en
möjlighet att vara med digitalt hemifrån ex på ett apt om man bara är lite sjuk.

Positiva aspekter av covid är att personalen upplever en större samarbetskänsla i och med att man
samarbetat mycket och man ser våra barn-allas barn och att man har hjälpt varandra mycket.
Vi diskuterade även hur vi hanterar barn med stor frånvaro. Här kan vi känna att rutiner är tappade
litegrann på grund av att många inte velat komma pga pandemin. VI pratar att vi behöver ”se” och
uppmärksamma mönster i att vara hemma.
Vi tog även upp Framgångsfaktorer i att på många förskolor har utvecklingsarbetet fortgått i ganska
hög grad och att det på de förskolorna har gett pedagogerna energi att ta sig igenom pandemin. Det
har också varit gynnsamt för de barn som varit på plats för det har varit färre barn i grupperna och
att de då har kunnat ske mer lärande. Under dessa år har även förskolan fått fokus på att utveckla
utemiljön och det ser vi som positivt och ”behövligt”

Inspel från skolchefgruppen – Jonny Palmkvist
”Skolcheferna ser över ett möjligt uppdrag för verksamhetschefer inom Skaraborgs
närverksstruktur för samverkan inom skolområdet.
Några verksamhetschefer finns redan med i nätverksstrukturen för gymnasiet, men här finns
också rektorer som representanter, t.ex. Tidaholm.
Vara, Skara, Tibro har en verksamhetschef vardera som inte ingår i nätverk och i Falköping,
Skövde, Mariestad och Lidköping är det två.
Förslaget är att verksamhetscheferna erbjuds deltagande i befintliga nätverk för förskola och
grundskola, alltså nuvarande representant får tillskott från sin kommun i form av
verksamhetschefen.
Bilderna från Jonnys inspel är redan utskickade till samtliga från Emma Friman.
Vi upplevdes ändå ganska positiva att vi önskar behålla vårt nätverk förskola som den är nu idag, men
att det kan finnas del av tid någon gång emellanåt för verksamhetschefer att medverka. Men
eftersom inte alla har VC så känns det som det inte blir likvärdigt.
Går det att kanske omvandla våra mål för förskolan, då vi inte har beslutsfattande till stor del i vår
grupp?
Nattverksamhet
Hur det ser det ut kring nattverkamhet hos oss i de olika kommunerna?
Lidköping har dygnet runt förskol- fritids under natt alla dagar per år.
Tidaholm har kvällar innan kl 22.00 för förskol-fritids. Ej helger
Grästorp har förskola-fritids, ej helger och röda dagar
Skara har förskola kvällar, nätter och helger
Töreboda har öppet kvällar till 22.00

Ofta är det en rektor som har denna verksamhet och att det blir övermäktigt ibland då man känner
att man aldrig kan vara riktigt ledig.

Nästa möte är hos Kerstin Torstensson på Lundsbrunns Förskola den 16 Maj 13-16
Presidiet inför mötet är den 4 Maj 13.30-15.30 Har ni frågor ni önskar diskutera eller vill ta upp,
meddela gärna presidiet så kan vi lägga in det i agendan för dagen.

