Protokoll från Grodanmöte 2014-05-05
Förskolan Grodan

Närvarande: Sandra , Sofie, Pascal, Klara,, Emma, Karin, Håkan, Anna SK, Markus,
Jocke, Karin
Frånvarande: Ann /Sharok /Ivan och Karolina
Ordförande:

Pascal

Sekreterare:

Sandra



Föregående protokoll



Allmän information från styrelsen



Martin medverkade i början av mötet.
Följande punkter presenterades:

Pedagogik -Reggio Emila- Barnens intresse styr pedagogiken
Jobbar med tema - Fågelskådning bla. Arbetar med skapande utifrån barnens närmiljö.
Inlärning - Främjar språket genom sång, ”Djurskattkista” för att träna på läten, färger och att räkna
Äldsta barnen - jobbar med hönsnät som material, utgår från statyer och skulpturer de upptäckt i
närmiljön. Planerar göra en utställning för de äldsta för att ställa ut sina konstverk i butikerna i
närområdet.
Mellangruppen - arbetar med gips, handdockor utifrån ”kungaskogen”.
Musiksamling för samtliga barn en dag i veckan, gör egna musikinstrument, Corinne och Irma
ansvariga. Planerar ett uppträdande på sommarfesten.
Utflykt en dag i veckan -tanke med upprepande av utflyktsplats - ger trygghet till barnen och
kännedom av närområdet. Lekar som man avslutande sist fångas upp på nytt igen.
Längre utflykter kommer till hösten då personalen har jobbat ihop sig- viktigt för säkerhet och tillit
Tanke utefter Reggio Emilia - Samhälle och barnen ett - syfte att knyta barnen med sin närmiljö.
Startat samarbete med Västertorp dagliga verksamhet, besökte och sjöng för dem under påsken
Skall tillbaka innan sommarfesten och ha midsommarfirande med dem.
Besökt skola -grodans förskolebarn fick leka på skolgården.
Få besök av förskoleklassen för att få umgås med äldre barn.
Matlagning med barnen - får vara delaktiga i köket var tredje vecka, tre barn åt gången.

Denna vecka har barnen skräpplockarvecka - delaktiga i Stockholms stads kampanj ”Håll Sverige
rent” uppdrag på onsdag i samband med utflykt.
Dokumentation - Sätts upp på väggarna utanför kontoret och på bloggen, inlägg och i barnens
pärmar.
Varje barn som slutar får en blomma, skiva med bilder och blir avtackad av alla barn och får ett
diplom. Kommer ske i anslutning till sommarfesten.
Önskemål från föräldrarna:
Vill ha veckobrev varje fredag, vad som hänt under veckan och vad som kommer hända.



Ekonomi

Överlämning av ekonomiposten har skett mellan Nils och Markus. Markus invald som
ny ekonomiansvarig
•
Personalläget
Diskuterade ledarskapskurs för Martin.
Irma och Corinne är intresserade av att jobba kvar till hösten vilket både Martin och vi föräldrar är
positiva till.
Se till att Martin delegerar uppgifter för att inte bli överbelastad.
Martin kollar över sommarsemestrarna
Överlämningssamtal - uppmuntra Corinne och Irma och tala med föräldrar.


Barnkön
Skall skriva in två barn nu, men skolar in det äldsta barnet innan sommaren och det yngsta barnet
inskolas till hösten.
Kommit en formell fråga från Therese och Martin om att sätta deras son Dante på förskolan.
Föräldrar godkänner att Dante börjar på förskolan till hösten.



Lokal och IT

Finns en del saker som behöver åtgärdas. Håkan får ta detta med lokalgruppen.

Skyddsrond och komplett lista av allt som behöver lösas. Håkan skall bestämma en dag då
lokalgruppen åtgärdar det som behöver . Inventering kommer innan över de saker som
behöver inhandlas innan
Miljöskyddförvaltningen har påpekat att bullernivån var för hög i kuddis. Förvaltningen har
tagit kontakt med miljöskyddsförvaltningen och kommer åtgjärda detta.
•

Arbetsgrupper

Ny inköpsansvarig efter Henke blir Anna. Överlämning kommer att ske inom kort
Festgruppen: Karin, Sandra, Markus och Sofie har avgått från festgruppen


Information, hemsidan (kvar för info från fg protokoll)
Det har skett en överlämning från Emma till Sandra.
De som har problem med att få mail, lägg till styrelsepostens och personalens email under
kontakter. Ha fortsatt för vana att hålla koll på kalendern för grodan-aktiviteter.
Infomail om möten och dyl. mailas ut dagen innan mötet.


Schema, vakanta städ/jour dagar
Gällande matdagar: informera Martin veckan innan om ni vill stå i köket eller ta två
eftermiddagar.
Diskussion om huruvida man skall kunna ta in städhjälp eller ej.



Övriga frågor

Den misstänkta bluffakturan visade sig vara fel utställd, Pascal har varit i kontakt med firman och
fakturan är makulerad.
Påminnelse att betala Stinas present! Anna mailar ut påminnelse.
Påminnelse till alla om att betala terminsavgiften på 100 kr per barn och halvår!



Mötet avslutas

Vid protokollet,
Sandra

