Protokoll från Grodanmöte 2011-08-29
Förskolan grodan.
Närvarande: Ann, Hanna, Pascal, Henrik, Joakim, Åsa, Anna, Marcus
ordförande:Ann
Sekreterare:Marcus

•

Barnläget:
▫ Vera kommer ej att börja. Eventuellt en annan familj börjar. Hennes städ/jour måste
därför fyllas upp.

•

Lokal:
▫ bygglov för friggeboden- kommunen vill ha en kontrollplan. Joakim har gjort en
kontrollplan, som ska räckas över till bostadsrättsföreningen som skickar in till
kommunen.
▫ Diskussion om ny lokal togs upp igen- köp av villa känns orealistiskt. Joakim kommer
att ta en diskussion med bostadsrättsföreningen om de kan stå för kostnad av renovering
mot höjd hyra.
▫ Ett förslag till att göra av med överskottet från budgeten är att göra en till toalett.
Verktyg mm i personalens omklädningsrum kan flyttas ner till källaren. Joakim tar fram
ett förslag.

•

Ekonomi:
▫ Ser bra ut. Vi har lägre kostnader både på personal och mat än vad som är budgeterat för.
▫ Vi måste göra av med en del av överskottet.

•

Personal
▫ Henrik informerade om att det är svårt att få in en vikarie som är utbildad förskolelärare.
▫ Personalen kommer att få en hel del utbildningar framöver. Det är kurser i
dokumentation, matematik och första hjälpen som är aktuella.

•

Övrigt punkter:
▫ Mat: tre olika förslag på rullande 5-veckors matsedel har tagits fram av Åsa och
presenterades. Det får fungera som grund som kan varieras till viss grad. Det beslutades
om tre huvudprinciper som ska gälla tills vidare: Inga halvfabrikat, variation och
föräldrarna bestämmer maten på köksdagen (detta ska göras i god tid, veckan innan så
att ingredienser hinner inhandlas). Åsa framför våra önskemål till Ingrid. Ytterligare ett
önskemål är att förbättra mellanmålen.
▫ Vi hälsade Pascal, pappa till Nicole välkommen med lite allmän information.
▫ Ann mejlar i fortsättningen ut påminnelse om grodanmöte.
▫ Pascal var osäker på om de hade fadderfamilj. I annat fall blir Stavros och Anna det.

•

Mötet avslutades

▫

nästa möte 2011-09-27

