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Föräldrarepresentant i Förskolerådet – vad innebär det?
Vi som Växer värdesätter ett gott samarbete och vill ha en god relation till de familjer som går på våra
förskolor. Förskoleråd är ett forum för samverkan och dialog som finns på samtliga förskolor, de träffas ca 12ggr/termin. Rådet skall behandla frågor som är viktiga för förskolan och som kan ha betydelse för barn,
föräldrar. Varje avdelning är representerad av 1-2 föräldrarepresentanter (FR) tillsammans med förskolechef
(FC) och en personalrepresentant (PR) som närvarar för att kunna svara på frågor och lyssna.
Forumet har främst två huvudsyften, dels att ge möjlighet för föräldrar att föra fram förslag och synpunkter på
verksamheten, dels att få information om kommande beslut som kan påverka barnen och som är av intresse
för vårdnadshavarna. Förskolerådet är inte ett beslutande forum. Ansvaret för undervisning och organisation
vilar alltid ytterst på förskolans personal och ledning.

Nedan har vi försökt specificera vad det innebär att vara föräldrarepresentant i Förskolerådet


Som FR fungerar man som en länk mellan förskolan och föräldragruppen för den avdelning man
representerar. Synpunkter och tankar från föräldragruppen lyfts fram på ett konstruktivt sätt. Tänk på
hur ni kommunicerar via mail så att vi undviker långa ”mailsnurror” där tonen kan uppfattas
kränkande för personal såväl som föräldrar. Efter ett Förskoleråd ska FR kunna förklara hur
diskussionen fördes till sin föräldragrupp eller förtydliga protokoll som skickas ut efter dessa möten,
om sådant behov uppstår.



FC sammankallar till Förskoleråd, FR checkar av med ”sin” föräldragrupp innan om det är något
ämne som behöver tas upp. FC skriver protokoll, en föräldrarepresentant justerar. FC skickar ut
protokoll till avdelningarna, som vidarebefordrar det till samtliga föräldrar på förskolan. Protokollet
publiceras även på förskolans hemsida, självklart utan sekretesskyddade uppgifter.



FR ansvarar för att sortera bland de frågor som dyker upp från föräldrar. Frågor som rör enskilda
barn, föräldrar och personal tas upp i andra forum, direkt med FC eller med pedagoger. På Vi som
Växers hemsida finns vår policy om hur vi hanterar klagomål och synpunkter på vår verksamhet.



Vi inleder varje Förskoleråd med en kort tillbakablick på föregående protokoll för att återkoppla till
tidigare diskussioner. För att inte fastna i att samma ämne diskuteras om och om igen, behöver vi
sedan lämna det och gå vidare med nya frågor.



Som FR kan man få kännedom om vad som planeras inom verksamheten innan den når ut till alla
föräldrar. Representanten kan också vara delaktig i planering och komma med tankar och synpunkter
som rör förskolans kvalitetsarbete och utveckling.



Två gånger per år genomförs en Brand- och barnskyddsrond, då FC tillsammans med skyddsombud
och pedagoger går igenom våra miljöer, invändigt såväl som utvändigt. Råden är välkomna att
delta på dessa ronder.



Som FR kan en vara referens till familjer som söker plats. Om det är några frågor eller funderingar
kan FC be familjerna ringa till en föräldrarepresentant.

