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Caroline Hägglund hälsar välkomna
Anita Isaksson presenterar språk- och litteraturarbetet i Hjo kommun,
presentationen bifogas (bilaga 1). Titta gärna på Hjo hemsida – unikt språkarbete i Hjo kommun
Övriga frågor;
Bånita lyfter frågan om resursfördelning. Tibro kommun har grundfördelning 20 barn i 3-5årsgrupper
med 3 personal, 14 barn i 1-3 årsgrupper med 3,5 personal – socioekonomisk fördelning finns i flera
kommuner – i flera kommuner kan man också ansöka om medel till barn med behov av stöd, man
kan ansöka om pengar för förstärkning till gruppen, i andra kommuner ingår det i grundfördelningen.
Hjo kommun har fått anmärkning på arbetsmiljön av Arbetsmiljöverket. Plan för åtgärder ska lämnas
in under maj.
Vi behöver vara bra på att sprida hur vårt uppdrag ser ut - mot politiker i nämnd och representanter
för lokala företag. Lokala företag kan ibland vilja påverka vilka tekniska områden förskolan ska
prioritera.
Skolinspektionens dag – det finns bra material på skolinspektionens hemsida.

Småbarns lärande, Linnéuniversitet – vi gör bedömningar under hela dagen
Hur använder vi SPSM?
Det finns möjlighet att söka bidrag – ex tillgänglighet – motprestation i form av rapportering.
De erbjuder utbildningsdagar i olika områden – hur upprätta handlingsplan, nuläge i den fysiska
miljön, lärmiljöer, specialpedagoger.
Hjo kommun har, utformat lärgrupper med MPF -pedagoger/elevhälsan, som lokala träffar i Hjo för
stöd till ex blinda barn – vägledande samtal - Åke Malmeling, utvecklingsledare ansvarar.
Diskussioner kring tandborstning på förskola – det finns ett politiskt beslut i Falköping att tillföra
fluor, så gör man även i Lidköping, fråga om övervakad tandborstning har kommit upp i Vara
kommun.
Uppropet – #pressat läge – hur möter vi det?
Carina – Tidaholm – informerar om arbetsmiljöblankett för olika arbetsuppgifter som finns på
Arbetsmiljöverket ( bilaga 2) – det är viktigt att vi dokumenterar - aj och oj, tillbud, riskanalyser – gör
att vi får syn på den samlade bilden hur arbetsuppgifterna ser ut och hur vi följer upp.
Rapporteringssystem till fastighet finns i kommunerna.
Birgit framför önskemål att få tid för nätverkande på skolledardagen i Vara. Gruppen ser positivt på
ett sådant upplägg.
Vi kan/ska skicka ersättare för ordinarie ledamot på möten
Nästa möte – Tidaholm 4 september 13.30-16.00 Helén Järven
Guldgruvan i Töreboda rekommenderas!! Giftfria återvinningsmaterial
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