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Protokoll från forum för samverkan i Gustafs 14/5–2018 
 

 
Närvarande:  Marianne Karlsson, Magdalena Eriksson, Marie Ewaldsson, Malin 
Wickström, Emma Wenngren, Ingela Murars- Sares och Marie Boman. 

 
Presentation av ledamöter. 
 
§ 1. Val av ordförande: Marie Ewaldsson 
 
§ 2. Val av justerare: Emma Wenngren 
 
§ 3. Föregående mötesprotokoll: Ordförande läste upp föregående protokoll. 
 
§ 4. Elevrådet. Ingela läste upp protokollet från 21 mars (Se bilaga 1.) Det har även varit 
matråd på skolan. Eleverna är nöjda med maten, men för hög ljudnivå i matsalen. 
 
§ 5. Organisation förskola och skola nästa läsår: 
Förskolan har haft två uppsägningar av två förskollärare, men också lyckats rekrytera två 
stycken. Organisationen är inte klar, utan under arbete. 
Skolan, tre stycken går i pension. Klart med förskoleklassens pedagoger -Helena Edvinsson 
och Susanne Hinders. Efter onsdagens studiedag med skolan kommer information gå ut till 
vårdnadshavare.  
 
§ 6 Inkluderande lärmiljöer: Forskaren Elisabeth Persson från Högskolan i Borås har 
varit på verksamhetsbesök på Enbacka, 7–9 maj. Intervjuat lagledarna på förskolan och 
verksamhetsbesök i klassrummen. Elisabeth ser att det skett en utveckling hos pedagogerna 
och deras förhållningssätt. 
 
§7 Mora by 10 år. Har öppet hus och sommarfest torsdagen den 31maj 17.00-19.00 
 
§8 Läs och skrivutvecklare i förskolan: Elisabeth Wikholm Brask som i dag arbetar på 
förskolan Mora by har fått tjänsten. Det är ett projekt som kommer pågå under två år och 
startat till hösten. Utbildning får Elisabeth under tiden och hon har varit på första tillfället 
den 4 maj i Stockholm. Kommer samarbeta med elevhälsan och de specialpedagogerna. 
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§ 9. Deltagare i forum för samverkan nästa läsår:  Alla vill sitta kvar i forumet till 
kommande termin, utav de som deltog på mötet. Vi behöver rekrytera suppleanter.  
Information om upplägget kommer skickas ut till vårdnadshavare i både förskola och skola 
via Pluttra och infomentor. 
 
 
§10. Mötestider nästa läsår: 24 september och 19 november. Kl.18.30 
 
§ 11. Övriga frågor: 
 

• Introduktion i förskolan: Inskolning byter namn till Introduktion i förskolan och 
ett gemensamt upplägg i hela kommunen. Pedagogerna fick arbeta med det här på 
planeringsdagen den 7 maj. Information kommer läggas ut på hemsidan. Den stora 
förändringen är att introduktionsperioden är två veckor, för att barnet ska få en bra 
start och bygga relationer /anknytning till pedagogerna. 

 

• Tider för avslutningen: 
8.30 F- klass till åk 3 
 9.45 åk 4–6 

 

• Scenen till skolavslutningen sätts upp kvällen innan och vi behöver se om vi kan 
hjälpas åt att övervaka den. Det var mopedåkning förra året, Ingela med flera fick 
hålla vakt. Kommer skickas ut på Infomentor om  

 
 

 
 

Marie Boman   Ingela Murars-Sares 
Förskolechef   Rektor 
 
 
 
Emma Wenngren 
Justerare 
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