
Anteckningar från nätverksträff för förskolechefer 180904 

Plats; Sjölunda äng skola/förskola Lidköping 

Vi presenterade oss och berättade kort om våra olika verksamheter 

Närvarande;  

Linda Fager, Töreboda 

Monica Söder, Töreboda 

Kerstin Holmkvist, Skara, I Skara finns många småförskolor, i gamla lokaler  

Eeva Barth, Gullspång Här arbetar man aktivt med stadsbidragen för minskade barngrupper 

Emma Friman, Lidköping, kommunen bygger ut med nya förskolor, det finns 14 förskolechefer som 

har ca 50 medarbetare var 

Rosanna Andersson, Lidköping 

Susanne Bohm, Mariestad Här byggs 8-avdelningsförskolor i 2 plan, specifikt för Mariestad är 

vätgasuppvärmning, det är svårigheter att rekrytera  fskl, diskussioner förs om ev fördelning 75/25, 

förskollärare/annan personal 

Birgit Oliv,  Vara – Ansvarar för förskolor i Tråvad- Kvänum 3avd+4avd+4avd,  Mångkulturellt, har 

anställt egen personal med Arabiska/persiska 

Mia Fredén, Hjo,  biträdande förskolchef, ny i kommunen 

Kerstin Torstensson,  Götene Här finns 5 fsklchefer, ansvarar för verksamheter med  300 barn 

Lisa Johansson Falköping, I Falköping byggs nya förskolor som ersätter gamla, vilket innebär att antal 

platser inte utökas, stora svårigheter att skriva in alla barn 

 

Aktuella kompetensutvecklingsinsatser i de olika kommunerna just nu; 

Läslyftet, ABC för pedagoger, Hur arbetar vi med lågaffektivt bemötande, Komet, ABC för nyanlända 

Funktionsprogram 

Digitalisering – Hur tar vi oss an frågan?  

Töreboda, IKT-pedagog+Guldgruvan, erbjuder fortbildningstillfällen, utbildningstrappa, egen 

planeringstid,  Skolsoft  

Plan för utbildning, behov av verktyg  

Utvecklingsmål – verktyg, programmering, IKT-grupp som är vilande 

Gullspång- höja kvalitén i det systematiskt kvalitetsarbete, fokus på analysen, digitala verktyg  



Lidköping DOIT –  , lärplattform, Ping-pong, Tango    LIKA-IT-kollen  

Hur förhåller vi oss till användande av sociala medier?                         Lidköping      Bilaga 1  

Götene IKT-grupp, Deltar SETT-mässan, är inne i en lärprocess, 3 år utbyte 

Mariestad Ska börja med Pluttra, Erica Kyrk-Seger har funnits med i processen.   

Ekonomi? Prioritering, IT-avdelning 

Vara – I-pads till pedagogerna – verksamhetsmappar/samverkansmappar 

Alla har likadana verktyg för en likvärdighet för pedagoger  

GÖLISKA – fungerar inte i nätverket 

Kvalitetsarbete – Lotusdiagram -1/vuxen/5 barn / provar Pluttra 

Programmering – polyglutt 

Falköping har Pluttra som kommunikation och reflektionsverktyg, alla pedagoger har I-pads, barnen 

har I-pads i grupperna, två IKT-pedagoger med 10% vardera som arbetar med 

handledning/utbildning ,      Bilaga 2 

Reflektioner kring sommarförskola;   

Alla kommuner har någon form av sammanslagning av förskolor under 2-3 veckor. 

Falköping har en förskola och ett fritidshem öppet under två veckor, en förskolechef och en rektor 

ansvarar för verksamhet och planering ett år i taget. Under detta år ska personal från 

förskolechefens/rektorns område arbeta, förskolechefen arbetar en av veckorna och rektor den 

andra. 

Vara kommuns upplägg redovisas i vidarebefodrat mail från Birgit. 

Områden att diskutera nästa möte:, 

Fråga angående Riktlinje föräldrar att lämna barn vid  inarbetad tid, SKL       Emma  

Heltid för alla  

Implementering  av  nya läroplanen – Hur tänker vi?  

Frågor till våra skolchefer;  

Hur ser den ekonomiska fördelningen/prioriteringen ut i de olika kommunerna med utgångspunkt 

Digitalisering i förskolan? 

Finns tankar på hur fördelningen mellan förskollärare/barnskötare ska se ut?  

Kerstin Torstensson, Götene invals i presidiet. Lisa och Kerstin delar på ordförandeskap, utskick av 

kallelse och sekreterarskap. 



Vi avslutade med rundtur på Sjölunda Ängs förskola, tack till Rosanna för den! 

 

Nästa gång ses vi 

Måndagen den 12 november 13.30-16.00 

Återkommer med plats 

 

Vid anteckningarna 

Lisa Johansson 

 

 

 

 

 


