Protokoll från Grodanmöte 2011-10-04
Förskolan grodan.
Närvarande: Ann, Dave, Rosel, Henrik, Joakim E., Christian, Marcus, Hanna, Emma, Olga
ordförande:Ann
Sekreterare:Marcus

•

Barnläget:
-

•

Lokal:
▫ Joakim informerar om bod. Att den ska flyttas in till föreningens mark och flytta
staketet. När bygglovet är klart är det bra att få den plats på en gång.
▫ Joakim visar förslag på nytt badrum.
▫ Rosel informerar om att vi har dispens för köket- så att vi inte rör upp något som gör att
vi blir av med den dispensen.
▫ Vi kommer inte att fortsätta letandet efter ny lokal. I och med att bygglovet för boden är
i princip klart blir det också mer attraktivt att stanna kvar.
▫ Fråga om personalrum dök upp i lilla vilan. Jocke tar upp med lokalgruppen och kollar
med Stina.
▫ Ny skylt till dörren, Rosel fixar det.

•

Ekonomi:
▫ vi har öronmärkta pengar för renovering.
▫ Budgeten ser bra ut.

•

Personal
▫ Stina kommer få en del ny IT- utrustning, som Ipad och färglaserskrivare för
dokumentationen. Christian kollar upp vad som kan passa.
▫ Personalen ska gå utbildning i första hjälpen
▫ Ska vi ha första hjälpen för föräldrar? Nej, gammalt beslut är att föräldrarna aldrig får
vara ensamma med barnen.

•

Övrigt punkter:
▫ Dave, pappa till Rita hälsades välkommen.
▫ Storstädningen. Styrelsen tycker att det behövs två storstädningar per år. En större på
våren och en mindre på hösten. Källaren är bra att ta tag i. Bona golvet behövs. Christian
kollar upp golvfirma. Joakim gör städlistor, med viss hjälp av Ann. Förslaget bestämt.
▫ Rosel vill att vi byter ut soffan i stora rummet. Hanna och Rosel tar tag i det. Budget:
Max 10 000 kr .
▫ Arbetsgrupper? Alla nya familjer går in i lokalgruppen där det behövs folk.
▫ Brandvarnare ska testas efter varje grodanmöte.
▫ Köp in brandvarnare till köket.
▫ Maten: rullande 5-veckors matsedel är nu igång och det känns positivt.

•

Mötet avslutades
▫ nästa möte: 2011-11-02

