Rapport från studentrepresentanter i Lunds studentkårs daghem för barn
Avser perioden 2018-01-01 - 2018-11-30
Hej Tinget!
Vi studentrepresentanter i stiftelsen för Lunds studentkårs daghem för barn vill härmed skicka en rapport av
stiftelsen verksamhet för verksamhetsår 2018
Förskolans dagliga verksamhet drivs av Lunds kommun, men förvaltas av stiftelsen. Barn till studenter och
doktorander vid LU har förtur till platser på förskolan näst efter syskon till barn som redan går på förskolan.
Vi i stiftelsen är tveksamma om alla studenter och doktorander känner till denna möjlighet och skulle därför
önska att kårerna marknadsför denna möjlighet än mer i framtiden. Tidigare under året gjordes ett utskick
från studentrepresentanterna till representanter på kårerna med marknadsföringsunderlag som vi gärna ser
inte försvinner under era överlämningar.
Under 16/17 gjordes en brandinspektion av förskolan, där några säkerhetsaspekter påpekades. Stiftelsen har
sedan dess successivt arbetat för att förbättra brandsäkerheten på förskolan och har nu adresserat alla punkter
som brandinspektionen pekade på. Det som fortfarande inte är helt åtgärdat är brandstängarna till
branddörrarna, men det ligger i pipeline. Utöver detta är det mycket fokus på upprustning av uterummet med
påfyllning av sand, bark och gräs.
Stiftelsen har även önskat mer kontinuitet från studenthåll i stiftelsen. Mandatperioden är i nuläget ett år, och
då stiftelsen endast har två möten per år blir det väldigt tvära kast när studentrepresentanterna byts ut vart
tredje möte. Vi studenter delar resterande av stiftelsens bild på detta, och anser att det vore fördelaktigt att
ändra mandatperioden på dessa poster till minst två år. Det har även påpekats att det vore bra om
studentrepresentanterna som väljs till dessa poster har intresse och kunskap i just förvaltning av fastigheter,
eftersom att det är detta stiftelsen syftar till.
Får stiftelsen pengar över vid kalenderårets slut, så donerar stiftelsen pengar till förskolans verksamhet, och
de senaste åren har denna donation skett i form av en tjänst till en musikpedagog som ansvarar för att
stimulera barnen med musik och rytmik. Detta är mycket uppskattat av förskolan, barnen och föräldrarna och
stiftelsen hoppas kunna fortsätta med detta även framöver.
Framtida åtgärder som kommer ske hos förskolan är uppdatering av utemiljön. Det som behöver göras är att
byta ut sanden och muren ut mot gatan behöver genomgå en större renovering. Detta kommer åtgärdas
under 2019.
Varma hälsningar från studentrepresentanterna i stiftelsen för Lunds studentkårs daghem för barn,
Madde (t.o.m 2018-07-01), Ida, Patrik, Nicole och Lari (fr.o.m. 2018-07-01)

