Protokoll från Grodanmöte 2012-03-21
Förskolan Grodan.
Närvarande: Ann, Cecilia, Joakim E., Rosel, Henrik, Christian, Marcus, Hanna, Camilla, Emma,
Anna, Klara, Pascal
Ordförande: Ann
Sekreterare: Pascal
•

Stinas punkter
◦ Stina ber om ursäkt för att ha delat ut för lite info från verksamheten. Strul med IT är en
av orsakerna. Christian försöker fixa det trådlösa nätverket ikväll.
◦ Carolyn kommer tillbaka 16 april
◦ 18 och 19 april sker ”Förskoledagen”, mässa där Stina, Martin och Carro tänker gå. Vi
kan lösa det med att Lena, Tanja och Ingrid jobbar, samt att alla får ta med matsäck.
◦ Stina tycker att vi som föräldrar tänjer lite på alla ordningsrutiner. Hon specificerade inte
vad som brister. Vi borde läsa om Grodans A-Ö. Vi vill ha personlig feed-back om något
är dåligt, men Stina tycker att det är svårt att säga till. Handlar det om missar i
städningen så skall detta bokföras!
◦ Annan synpunkt från Stina via Henrik: hon upplever att vår engagemang har minskat.

•

Personal
◦ Caroly kommer tillbaka 16 april. Tanja börjar jobba på Gröna Lund någon vecka efter
det. Elena tar Tanjas tjänst.
◦ Många från personalen bor långt bort, och vi bör tänka på att kanske en rekrytering
kommer att behövas. Kolla med Johanna?
◦ Martin ska gå kursen om pedagogisk dokumentation

•

Lokal
◦ Nästa projekt är att flytta friggeboden inne i BRF:ens tomt. Kallelse kommer att komma
i god tid. Friggeboden ska bäras till rätt plats efter att staket öppnats, och ska målas om.
Kommer att ske under maj månad. Två tre helger kommer att behövas.
◦ Golven bonades under veckan. Resultatet blev under förväntan, men godkänd ändå.
◦ Radonmätning klar, bra resultat på 30 Bq/m3, när gränsvärdet ligger på 200 Bq/m3.
◦ Vårstädning sker 21-22 april.

•

Inköp
◦ Cecilia är ny ansvarsområdeschef! Grattis!

•

Fest
◦ Rosel är ny ansvarsområdeschef! Grattis!

•

Barnkö
◦ Klara är ny ansvarsområdeschef! Grattis!
◦ 3 barn slutar till hösten. Eventuellt slutar Frans också, det är inte bestämt. Småsyskonen
Iris och Clarissa börjar i september. Då är det 16 barn på Grodan, vilket motsvarar
personalens önskemål.
◦ Ifall Frans också slutar så är det kanske inte så svårt att få in ett barn fött 2010?

•

Ekonomi
◦ Ekonomin gicks igenom under det precis avslutade årsmöte.

•

Övriga punkter
◦ Andelen ekologisk mat upplevs som mycket liten av föräldrarna. Att förtydliga för
Ingrid att vi vill ha ekologisk mat trots att det kostar mer?
◦ Fråga uppstod om varför föräldrarna inte tar hand om barnen en gång i veckan istället
för att ta hand om matlagning. Detta för att få bättre insyn i verksamheten än när man är
i köket. Det upplägget har funnits tidigare, och kvaliteten på barnpassningen har varit
mycket skiftande, samt att vissa föräldrar kände sig inte lämpade för uppgiften. Tidigare
har också funnits upplägget med fulla dagar för föräldern, med både kök och
barnpassning, men det blev för långa dagar. På Grodan strävar vi dessutom efter att få
utbildad personal, vilket föräldrarna inte är.
◦ Påminnelse om att man inte får ta ut föräldrapeng när man är i köket eller som jour, för
att barnet är ju på förskolan!

•

Mötet avslutades. Nästa möte: 19 april 2012.

