Protokoll från Grodanmöte 2012-08-29
Förskolan Grodan.
Närvarande: Ann, Jocke, Klara, Pascal, Jonas, Cecilia, Åsa, Jacks föräldrar Sanna och Simon,
Vidars mamma Emma, Nils mamma Anna
Ordförande: Ann
Sekreterare: Pascal
•

Presentationsrunda och presentation av arbetsgrupperna.

•

Stinas punkter
o Bloggen ska vara den primära informationskanalen till föräldrarna. När ett blogginlägg
publiceras får alla föräldrar ett mejl med utdrag från inlägget. Klicka på länken för att
logga in och komma till hela inlägget (med eventuella bilder) på hemsidan.
o Byte av köks- och städdag: ändringen ska redovisas på hemsidan efter överenskommelse.
Om bytet sker inom samma vecka, ha koll på tavlan i hallen, då denna används vid behov
av jour!
o Matleveranser sker nu på måndagar istället för onsdagar
o Städning. Stina ska lämna månadsvis rapport till styrelsen över missade städningar.
Föräldrarna vill ha återkoppling snart, personalen tycker det är svårt att säga direkt.
Diskussion kan föras om städning verkligen behöver utföras av föräldrarna eftersom det
klagas om städning ”hela tiden”.
o Johanna (nygammal personal) börjar på måndag igen, 30 timmar i veckan.

•

Föregående protokoll
o Kanske en ny presentation av pedagogiken skulle vara bra?
o Ekonomi: Anna byter roll från ekonomiansvarig till personalansvarig, Cecilia behöver
väljas av stämman till ny ekonomiansvarig.
o Lokal: Det hanns inte med åtgärd mot silverfiskar i sommar.
o Ekologisa matinköp: får tas av Anna
o Ny version av Grodans A-Ö på gång.

•

Lokal
o Henke och Simon går med i lokalgruppen

•

Festgruppen
o Minst två nya behövs i festgruppen, för att handla, göra pastasallad, gröt, och sånt.
o Anna, Emma och Sanna går med i festgruppen

•

IT ansvarig behövs samt inköpsansvarig
o Dave enligt uppgift kan tänka sig vara IT-ansvarig och slipper vara med i lokalgruppen
o Nils kan enligt uppgift tänka sig vara inköpsansvarig

•

Barnläge
o Under kontroll, Iris börjar på tisdag 4 september med inskolning
o Nya familjer har fått mejl med deras respektive fadderfamiljers uppgifter.

•

Övriga frågor
o Förslag på ny ramp till entré. Pascal och Jocke undersöker vidare.

•

Möte avslutas
o Vi träffas näst vid välkomstfikat 1:a september kl 14:00. Oklart hur många kommer.
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