
Mötesanteckningar 10/11 2017 
 

Närvarande: Margareta Fredin och Frida Eketjäll från Enköping, Catarina Sundin från Knivsta, Gunilla 

Bränn från Sigtuna, Ingrid Wester från Östhammar, Anna H Walterholm och Lotta Lundberg från 

Håbo, Gunilla Johansson från Tierp, Kicki Wiklund och Birgitta Edlund-Falk från Uppsala, Mia 

Hedefalk, Uppsala universitet och Marie Lein, Uppsala kommun. 

Tierp och Håbo kommun presenterar hur de arbetar med övergångar. Vi får ta del av deras 

flödesscheman, hur de arbetar med detta under året. Håbos flödesschema är under revidering, så vi 

får ta del av den filen när den är klar. Tierps schema fick vi i pappersformat under mötet. 

Flödesschemana ser lite olika ut då man har löst liknande frågor på olika sätt. Nästa gång är det 

Enköping och Knivsta som presenterar hur de arbetar med övergångar. 

 

Mia presenterar sitt nya forskningsområde som handlar om matematikdidaktik (se pdf-fil). 

 

Diskussion kring hållbarhetskonferensen den 19/2 2018. Uppsala och Knivsta kan presentera från 

verksamheten under eftermiddagen. Håbo, Sigtuna och Tierp hör av sig inom två veckor till Marie om 

ger besked om de också har bidrag till konferensen. När vi vet vilka som ska presentera blir berörda 

kommunerna kontaktade för mer detaljerad information. Vi räknar med att alla kommuner fyller sina 

platser. Platserna till konferensen är fördelade efter kommuninvånare och deltagande i FoSam dvs 

Uppsala har 54 platser, Sigtuna 12, Enköping 11, Östhammar 6, Tierp 6, Håbo 5, Knivsta 4, Heby 4. 

Dessa platser har ni att fördela i er kommun. Ni som är deltagare i RUG Förskola har redan era platser 

medräknade utöver dessa. De som ev. har behov av fler platser kontaktar Marie, så undersöker hon 

vad som är möjligt. En fråga som kom upp handlar om de som presenterar under konferensen, om de 

kan delta under hela dagen?  Då konferensen kommer handla om ledarskap och det b la kommer 

pågå diskussioner chefer emellan kanske det är  beroende på de som deltar om det är relevant att 

delta i programmet eller ej, de som presenterar från verksamheten är givetvis inbjudna till lunchen 

innan. RUG-gruppens deltagare kommer att agera samtalsledare under eftermiddagen. Vi behöver 

en förskolechef som vill sitta med i panelen i slutet av dagen. Frågor till panelen kommer ni få ta del 

av i förväg. Meddela Marie om du är intresserad att delta, gärna inom två veckor. Mer detaljerad 

information om detta kommer att skickas ut när vi närmar oss konferensen.  

 

Förslag på mötestider i vår: fre 9/2 och fre 27/4 kl 8:30-12:00 på Blåsenhus. Då är det Marie och Per 

Norlin som kommer att agera regionala utvecklingsgruppsledare. Mia lämnar uppdraget för att 

fokusera på andra arbetsuppgifter.  

 

Nu finns andra utkastet på reviderad läroplan kring mål och riktlinjer. Sista dag att lämna synpunkter 

är 19/11, ta gärna chans att påverka. Vi bifogar förslag på textanalys. 

 

Vid pennan/Marie Lein och Mia Hedefalk 


