Protokoll från Grodanmöte 2011-05-11
Förskolan grodan.
Närvarande: Joakim R., Stavros, Klara, Anna, Stina, Ann, Rosel, Henrik, Stina, Marcus, Joakim E.
Ordförande: Ann
Sekreterare:Marcus

•

Personalens punkter:
▫ Det har varit en del slarv med tider på sistone, främst köksdagar och planeringsdagar.
För att planeringsdagarna ej ska glömmas bort av föräldrar kommer Marcus att mejla ut
påminnelse dagen innan. Ansvaret ligger dock helt och hållet hos föräldrarna.
▫ Det är många barn och lite personal på eftermiddagarna. Ingrid kommer därför att
förlänga sitt jobbpass en timme.
▫ Vikarieläget: Tanja har Carros heltidstjänst. Olika vikarier har fyllt upp för Tanja, och
kommer att fortsätta med detta våren ut som det ser ut. Stina bygger upp vikarielista.
▫ Det har kommit en förfrågan om varför barnens handdukar är borttagna och att det
istället finns endast två handdukar. Stina förklarar att det är ur hygiensynpunkt bättre, då
de tidiga individuella handdukarna ofta ramlade på golvet och blandades ihop. Nu
tvättas handdukarna också 2 gånger om dagen. Vid sjukdomstider används istället
pappershanddukar.
▫ Stina undrar om det finns föräldrar som tar frukt på eftermiddagarna? Fruktinköpen är
planerade för hela veckan, vilket gör att det inte räcker ifall man har som vana att ta med
sig frukt. Dock kan man alltid fråga om man får ta när exempelvis barnen är ledsna,
skrikiga eller så.
▫ Barnen ska ha likadana kepsar till sommaren. Beslut taget- skall köpas in. Stina kollar
upp inköp.

•

Barnläget:
En flicka helt klar till hösten, med kontrakt skrivet. Ytterligare en flicka är i princip klar.

•

Lokal:
▫ gardiner behöver sättas upp i ateljen så snabbt som möjligt, innan nästa grodanmöte.
▫ Gardiner till resten kan vänta till nästa möte
▫ Boden är godkänd av föreningen! Dock ej av stadsbyggnadskontoret, men borde inte
vara något problem.

•

Ekonomi:
▫ Joakim R. gick igenom revisionsberättelsen och konstaterade att det på det hela är
korrekt.

•

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen kan godkännas
▫ Ja.

•

Övrigt punkter:
▫ Städlista ska gås igenom och uppdateras av Jocke E. lägg till: tvätta barnets/barnens
egen stol och hylla.

▫
▫

▫
▫

•

Det påmindes om att medicinska råden finns och ska följas vad gäller sjukdom.
Det fördes en diskussion kring maten. Åsa har sedan tidigare tagit på sig att uppdatera
receptpärmarna och införa rullande veckomatsedel. Dock har intresset från föräldrar
varit svalt och därför har det inte hänt något. Det fördes diskussioner om att ha två olika
pärmar för de olika säsongerna, liksom införa stående vegetarisk exempelvis en gång i
veckan, samt vilken mat som ska lagas när det är föräldrarnas köksdag. Det beslutades
att Ann ska föra diskussion med Åsa och att vi avvaktar till nästa möte
Det behöver upprättas en lista med allas grupptillhörighet. Ann mejlar ut – där alla får
svara på vilken grupp de tillhör, varefter Marcus gör mejlinglistor.
Rosel tog upp ifall vi skall fortsätta med presenter till barn som slutar. Beslut: Vi
fortsätter med det. Dock bestämdes det ej vad presenten ska vara.

Mötet avslutades
▫ nästa möte 2011-06-16

