Bergsgårdens förskola - ett föräldrakooperativ
Föräldraföreningen
Bergsgårdens förskola är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening utan vinstintresse.
Våra ekonomiska tillgångar skall komma verksamheten till del. Verksamheten finansieras genom
kommunbidrag.
Ett av syftena med föräldrakooperativ är att hålla ned förskolans omkostnader. Genom att föräldrarna
ansvarar för några av arbetsuppgifter kan förskolan spara in på vissa kostnader och pengarna kan istället
användas för att bl.a. upprätthålla en hög personaltäthet,
Som förälder har du stor möjlighet till delaktighet och inflytande över ditt barns tid på förskolan och till en
nära och öppen kontakt med personalgruppen. Du lär även känna övriga familjer när du deltar i
aktiviteter, både när det gäller den fortlöpande skötseln av förskolan samt gemensamma aktiviteter som
anordnas.
Varje familj som har barn på Bergsgården är medlem i föreningen. Föräldraföreningen leds av en styrelse
som väljs vid årsmötet. Styrelsen består av medlemmar i föreningen, dvs föräldrar. Styrelsen är huvudman
för verksamheten och har det övergripande ansvaret medan förskolechefen och personalen ansvarar för
den pedagogiska verksamheten och omsorgen. Information om sittande styrelse och kontaktuppgifter
finns på bergsgardensforskola.se
Du har som förälder stor möjlighet att påverka verksamheten på Bergsgården och därmed har du även
ett större ansvar.
Föräldraengagemang
Medlemmar i Föräldraföreningen Bergsgården förväntas närvara i de medlemsmöten som hålls löpande
under året tex. årsmötet samt delta i:
•

Städning
Gemensam storstädningsdag en lördag i oktober resp. april. Under dessa lördagar deltar alla
föräldrar i föreningen och hjälps åt att städa hela förskolan (den dagliga veckostädningen av
anställd personal)

•

Ansvarsgrupper
Som förälder har du möjlighet att sitta med i styrelsen under en period. Under övrig tid då familjen
inte har en styrelsepost är man istället med i andra grupper som tex ”Fixargruppen” som utför
praktiska arbeten på förskolan; exempelvis bygga, sy och köra skräp till tippen etc.

Övrigt
•

Första måndagen i månaden ska barnen (i möjligaste mån) hämta senast kl16.00. för att
underlätta Föräldratjänsten som ansvarar för de barn som behöver omsorg mellan kl.16:00-18:00
vid personalens APT.

•

Förskolan har semesterstängt tre veckor i juli samt två dagar per termin för verksamhetsutveckling.

Vi har tagit del av informationen;
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