Protokoll från Grodanmöte 2011-12-15
Förskolan Grodan.
Närvarande: Ann, Emma, Christian, Stina, Marcus, Dave, Stavros, Klara, Rosel
Ordförande: Ann
Sekreterare: Marcus

•

Stinas punkter.
◦ Eftersom matleveranserna sker på onsdagar är det bättre ifall föräldrarnas köksdag
flyttas till torsdag. Ingen ser något problem med det.

•

Personal:
◦ Personalen har gått 1:a hjälpen- kurs. Martins kurs om pedagogisk dokumentation var
full och blir av till våren. Stina, Carro och Martin kommer att delta i förskoledagarna. De
kommer att täckas upp av vikarier dessa dagar.
◦ Henrik och Stina har skapat en rutin för anställningsavtalen för vikarier.
◦ Tanja och Elena kan gå som vikarier i upp till två år utan att de behöver anställas. Tanja
kommer troligen att jobba heltid på Gröna Lund och Elena kan då ta hennes tider i majjuni.

•

Lokal:
◦ Jocke har fått en offert för toaletterna som godkändes av styrelsen.
◦ Vi måste hitta en hantverkare (VVS) för renovering av badrum. Materialet måste dock
köpas in före årsslutet av Jocke. Även köksmaterialet måste köpas in före årsskiftet.
◦ Renoveringen av köket kan inte bli av under mellandagarna. När ska renoveringen av
köket ske? Det fanns önskemål om att inte göra detta i sommar. Alternativet är två
helger. Jocke kollar upp när det passar, när folk kan.
◦ Källaren behöver också gås igenom.

•

Inköp:
◦ Ny frys inköpt.
◦ Material för renovering behöver köpas (se ovan).

•

Ekonomi
◦ allt är ok

•

Övriga Punkter:
◦ Livsmedelsinspektionen kom på oväntat besök. Vi fick två anmärkningar: att
köksansvarig inte har egen toalett (detta har vi dock dispens för) och det hittades röd
mögel i diskmaskinen.
◦ Diskmaskinen behöver service. Jocke kollar upp detta.
◦ Emma uppdaterar krispärmen i mellandagarna.
◦ Emma gick igenom de uppdatera som gjordes i stadgarna för att de ska vara lagenliga.
Den ena är att varje medlem måste komma med en egen ekonomisk insats. Detta skrevs
in i stadgarna till max 100kr, i realiteten kan vi bestämma det till 1 kr. Kallelse till

◦
◦
◦

•

årsmöte måste också ske på anslagstavlan.
Portkoden är bytt.
Barnkön ser bra ut
Rosel framförde önskemål om att föräldrar ska kunna göra inlägg och lägga upp bilder
på hemsidan. Efter kort diskussion om öppenheten så bestämdes det att höra med Stina.
Detta kanske behöver diskuteras mer, vilket upplägg det ska vara etc.

Mötet avslutades. Nästa möte:?

