Grodanmöte 4 oktober 2017.
Detta diskuterade vi på mötet:
Personalen
Våra pedagoger verkar trivas. Styrelsen informerar om att de får friskvårdsbidrag för 3 000 kr om
året och att vi köper in arbetskläder, inneskor och uteskor till personalen.
Ekonomi och inköp
Vi har ett bra år som grundar sig på en återbetalning från Länsförsäkringar, där vi har betalat in för
mycket. Vi ligger på ett överskott av 298 000 kr ca, vilket vi kommer att investera i en del inköp
som behövs för verksamheten. Martin har kommit med en önskelista med roliga saker som vi
kommer att köpa in. Nadia kommer även att få en del tillbehör till köket samt bakmaskin, ny spis
och en fungerande radio. Ventilationen i köket kommer också att ses över.
Fortbildning
Vi vill även fortbilda vår personal. Där tar styrelsen gärna emot tips från föräldrar kring vad det
skulle kunna vara. Vi kommer även att fråga personalgruppen om det finns önskemål kring det.
Grodans A till Ö
Vi gick igenom Grodans A till Ö, en ny version kommer strax att ligga uppe på Grodans hemsida
efter redigering.
Test av brandvarnare och fixarlista
En brandvarnarrond ska införas i och med våra möten. Alla brandvarnare är nu på plats och kollade.
Jesper går även igenom med Martin vad som bör åtgärdas 1 ggn/år inför fixarhelger.
Förslag på städlista
Vi diskuterade kring att en inköpsansvarig är överflödig just nu, då Martin ser över de flesta
inköpen. Men vi kom fram till att vi ska sätta upp en inköpslista över städartiklar på skåpet, så att
om man märker att något saknas så kan man skriva upp det där.
Städhelgen
Städhelgen är spikad till sista helgen i januari och sista helgen i september. En förälder per barn ska
finnas på plats. Kan en familj inte vara med, ska man kontakta Jesper innan för att få en uppgift att
utföra.
Hämtningstider
Hämtningstiderna som vi ger Martin är tiden då vårt barn helst ska vara påklätt och på väg från
förskolan, inte tiden vi föräldrar kommer till förskolan. Se till att hålla tiderna, det underlättar för
personalens planering.
Vi ses på nästa Grodanmöte den 9 november kl 18!
Sekreterare: Beatrice Bruteskog

