Protokoll för förskolan Grodan
Grodanmöte 2011-04-05
närvarande: Stavros, Joakim E., Daniel, Lars B., Henrik, Hanna, Emma, Christian, Rosel, Sharok,
Marcus.
Ordförande: Rosel
protokollförare:Marcus
1. Personalens punkter:
▫ Personalen ser helst att utebelysningen som hamnat inne i ateljén sätts ut igen. Flera
föräldrar tyckte dock att den är fin där den är. Det beslutades att diskussion ska föras
med Stina.
2. Barnläget:
▫ Två barn, 2010:or, kommer att börja till hösten. Vilka det blir är inte ännu klart.
3. Lokal:
▫ Jocke försöker få tag på föreningen för att få svar på om vi kan ha kvar boden.
▫ Det beslutades att styrelsen ska se över alternativ för ny lokal.
▫ Kylskåpet är trasigt. Hanna köper ny kyl och sval, budget ca 18-22 000. Joakim E. ser
över hur det kan lösas med utrymmet.
▫ Nya rutiner vad gäller smärre reparationsarbeten: saker som behöver fixas skrivs upp på
tavlan i hallen. Tanken är att kunna göra dessa mindre arbeten vid exempelvis städning.
Tänk på att titta på tavlan då och då.
4. Ekonomi:
▫ Det beslutades att överskottet från förra året ska sparas till buffert att ha framöver.
5. Arbetsgrupperna:
▫ I och med att ny styrelse har valts blir det lite ändringar i arbetsgrupperna. Rosel går in i
lokalgruppen som Joakim E. blir ansvarig för och Kata går in i festgruppen.
6. Övrigt:
▫ Det finns önskemål att ha föräldramöte snart, det var länge sedan sist.
▫ Föräldrarna är överens om att fler utflykter önskas. Vidare ska barnen vara ute mer, varje
dag (under rimliga väderförhållanden). Det kom också synpunkter på att det är lite för
lugnt, personalen borde engagera sig mer för att göra olika saker med barnen. Detta ska
tas upp med Stina. Det fördes också en diskussion om utelämning, men det har provats
med mindre lyckat resultat, då tidspannet på lämningen är stor.
▫ Det beslutades att vi skulle börja diskutera förslag till utflykter på grodanmöten.
▫ Det gicks kort igenom vad som behöver fixas vid nästa grodanmöte/fixarkväll.
7. Mötet avslutades
▫ nästa möte 2011-05-11

