
Arbetsgrupp – arbetsuppgifter

Föräldrarnas arbetsinsatser är avgörande för att den dagliga verksamheten på 
förskolan Minigiraffen ska fungera bra. En del i föräldraarbetet är att sköta om 
utemiljön samt vid behov fixa/ordna praktiska saker. Arbetsgrupperna 
organiserar sig själva och kommer gemensamt överens om hur de ska sköta 
sitt ansvarsområde. Varje grupp har en gruppledare som är sammankallande 
för sin grupp, samt ansvarar för att kommunikationen inom gruppen och 
mellan gruppen och personal/styrelse fungerar bra. Ett uppstarsmöte för alla 
arbetsgrupper hålls årligen i början av höstterminen. Nedan följer en 
översiktlig beskrivning av arbetsuppgifter som förekommer inom de olika 
ansvarsområdena. Observera att det förutom de beskrivna arbetsuppgifterna 
kan tillkomma även andra arbetsuppgifter som ligger inom respektive 
ansvarsområde. 

Utemiljö 
vinter 1 
okt –  31 
april

Övergripande ansvar för utemiljön under vintersäsongen:
Det innefattar exempelvis skotta snö, sanda, ta bort 
istappar. Men även hålla efter svampar, löv etc som också 
kan förekomma under vintersäsongen. 

• Snöskottning och sandning skall göras före/i samband 
med att dagis öppnar kl. 7.00. 

• Is och snö vid grindarna måste också hackas så att de kan 
öppnas samt för att grindarna inte ska skadas. 

• Skottning av tak kan bli aktuellt för de tak som 
Minigiraffen själva har ansvar för, särskilt utetaket och 
barnvagnsskjulet. 

• Hålla sandlådor och gångar rena från löv

• Inköp och uppsättning + nedtagning av julgran

• Redskapsboden – genomgång/underhåll av snöslunga, 
hålla ordning etc

Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma. Var 
uppmärksamma på hur utemiljön ser ut och för en 
dialog inom gruppen samt med personalen om hur ni 
kan bidra till en bra utemiljö. 

Utemiljö 
sommar 1 

Övergripande ansvar för utemiljön under 
sommarsäsongen: Det innefattar exempelvis att klippa 



maj – 31 
sep

gräset minst 1gång/vecka under sommaren samt hålla 
efter ogräs i sandlådor och i sandade lekytor. 

• Omfattar både klippning av både ytor och kanter. Även 
gräs och annan växtlighet i ”skogen” på Trolletsidan 
behöver hållas efter med trimmer. 

Egentligen ska Kyrkan klippa utanför grindarna, men har 
menat att klippningen inte kan ske rationellt under dagtid 
med tanke på parkerade bilar, cyklar och annat, så att 
även området vid parkeringen sköts av Minigiraffen.

• Ta bort brännässlor, tistlar och svamp. Gå en sväng på 
fram – och baksida och ta bort sådant som är 
olämpligt/farligt för barnen. Svamp förekommer i stora 
mängder på Trolletsidan aug-sept.

• En gång i veckan ska komposten snurras om. Kolla om 
barnen/personalen har gjort det. 

• Rensa ogräs i rabatter och sandlådor 

• Vattna rabatter och blomlådor vid behov 

• Plantera och anlägga rabatten/blomlådor vid behov – 
använd kompostjorden 

• Hålla sandlådor och gångar rena från löv

• Uppsättning + nedtagning av midsommarstång

•  Redskapsboden – genomgång/underhåll av gräsklippare, 
trimmer, trädgårdsverktyg, hålla ordning etc

Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma. Var 
uppmärksamma på hur utemiljön ser ut och för en 
dialog inom gruppen samt med personalen om hur ni 
kan bidra till en bra utemiljö. 

Fixargrup
p hela 
året

Övergripande ansvar för att utföra ”fixar-
arbetsuppgifter”, tex utföra reparationer, montage av 
inventarier, frakta bort gammalt material som ska kastas, 
vissa inköp, etc. Materialansvarig eller personalen 
informerar om arbetet som behöver utföras. Samordning 



sker av gruppledare i samarbete med fixargruppen. 

Reparationer på annat än Kyrkans fastigheter och egendom görs 
av Minigiraffen (MG). MGs egendom omfattar utetaket på 
Nallesidan, Barnvagnsförrådet och Friggeboden. MG har under 
årens lopp gjort ombyggnader inomhus som MG också ansvarar 
för. MG ansvarar för inventarier.

Fixargruppen måste ha kapacitet att med kort varsel, 
året runt, kunna åtgärda akuta problem som uppstått. 
Fixargruppen kan även bli inkallade på andra uppdrag 
utöver fixarjobb.


