Grodanmöte 28 augusti 2018
Styrelsen informerade om verksamhetens olika delar:
Ekonomiansvarig Karolina
Det har varit ett tufft år ekonomiskt för Grodan. Vi går nu minus cirka 100 000, men vi vet vad vi
behöver göra för att dämpa resultatet. Det finns ingen anledning till oro och rent historiskt så har det
sett ut så här till och från med upp och nedgångar. Varje år läggs en budget där vi förutser eventuella
kostnader och vi reviderar själva vid årsslutet. Förra året hade vi ett överskott som vi valde att satsa
på personalen och inköp till verksamheten.
Kommer styrelsen fram till att det behövs åtgärder för Grodans ekonomi kommer det att informeras
om i en kallelse inför Grodanmöte så att alla får göra sin röst hörd.
Barnköansvarig Lovisa
Två barn till kommer att börja i höst, Svea-Lo och Mia.
Lokalansvarig Ivar
Det har varit en varm sommar och varmt på förskolan. Men nu är iallafall fläktar installerat.
Markiser är uppsatta men inte i funktion ännu.
Viktiga datum inför hösten:
Föräldramöte 19 september 17.30
Martin med personal berättar om hur de tänker kring året och berättar vilket tema de har valt som
barnen kommer att jobba med. Det brukar vara superspännande att höra och det finns tillfälle att
ställa frågor. Har man frågor kan det vara bra att först skicka dem till Martin innan mötet så att de
kan förbereda sig på det.
Städhelg 29-30 september
Den kommer i fortsättningen alltid att ligga en städhelg sista helgen i september och sista helgen i
januari. Städhelgen innebär att vi gör en grovrengöring av lokalen där 1 person/familj deltar. Vi
städar alltså rubbet, diskar leksaker, tvättar gardiner och kuddöverdrag och dammtorkar hyllor osv.
Fixarhelg 17-18 november kl 10-15
Endast för de som är med i lokalgruppen. Den dagen ägnas åt att fixa saker och reparera. Martin,
förskolechef, gör en lista på vad som behövs göras och Ivar ser över lokalen i stort och lägger till
eventuella grejer.
Lucia 13 december kl 15
Som en avslutning på terminen ställer Grodan till med Luciafirande som festgruppen arrangerar.
Syskon, mor- och farföräldrar välkomnas även för detta firande, inbjudan kommer när det närmar
sig.
Håll koll på schemat på hemsidan!
Schemat uppdateras hela tiden på hemsidan även om ändringar oftast skickas ut via mail. Så håll
koll där för att se fullständigt schema. Byter ni dagar med varandra för städ och mat ändrar ni själva
i schemat på hemsidan. Detta för att Martin ska veta vilka föräldrar som har jour om den behöver
kallas in.
Information från förskolechef Martin:
- Barngruppen börjar hitta varandra och det känns positivt.

- Torsdagar är den nya utflyktsdagen, då gör de ibland en utflykt i närområdet.
- Leksaker som tas med till Grodan ska läggas i lådan så att de inte syns. Det har blivit ett problem
med flera barn som tar med sig leksaker vilket skapar konflikter som avundsjuka och att de kan
tappas bort. Så ta helst inte med leksaker alls.
Ny tårtgeneral efterlyses!
Therese som är sammankallande för festgruppen kan tänka sig att sitta kvar då ingen har känt sig
manad att ta över. Men skulle det dyka upp någon som känner sig redo lämnar Therese gärna över.
De har numera en Facebookgrupp där all planering görs, så ta kontakt med Therese för att bli ny
tårtgeneral eller bli medlem i deras Facebookgrupp.
Övrigt som diskuterades:
Förskoleavgift
Den räknas ni själva ut på Stockholms stads hemsida. Maxbeloppet har ändrats, vilket kan vara bra
att känna.
Medlemsavgift
Grodan tar inte ut en medlemsavgift längre men det står fortfarande kvar i stadgarna. Det kommer
att tas bort snarast.
Flerspråkigt hemma
Pratar ni flera språk hemma bör ni gå in på Stockholm stads hemsida och meddela detta. Det
innebär nämligen att Grodan får mer pengar och kan köpa in material och böcker på andra språk.
Kontakta Martin om ni har frågor kring detta.
Nästa Grodanmöte är den 26 september kl 18:30
Hör av er till styrelsen om ni har frågor som ni vill ha svar på innan dess.

