
Styrelsemöte	  2012-‐03-‐07	  

Närvarande:	  Anna	  G,	  Madde,	  Thomas,	  Stefan,	  Jens,	  Johanna,	  Anette	  och	  Sofie	  

	  

Beläggning/	  barnantal	  

Nya	  läroplanen	  ställer	  lite	  nya	  krav,	  bla	  nya	  arbetsuppgifter	  som	  Individuella	  Utvecklingsplaner	  för	  
varje	  barn.	  Krävs	  en	  minskning	  av	  antalet	  barn	  för	  att	  personalen	  och	  barnen	  ska	  få	  en	  ok	  
arbetsmiljö.	  Just	  nu	  ligger	  Minigiraffen	  över	  kommunens	  antal	  barn.	  	  

Ekonomin	  tillåter	  en	  minskning	  med	  	  2	  barn	  på	  trollet	  1	  barn	  på	  nallen	  till	  att	  börja	  med.	  

	  Alternativa	  lösningar	  skulle	  kunna	  vara	  att	  ta	  in	  en	  vikarie	  så	  varje	  personal	  kan	  få	  en	  dag	  till	  
administrativa	  uppgifter,	  effektivisera	  arbetet	  	  ,	  ta	  in	  vikarie	  när	  ekonomin	  tillåter	  för	  att	  underlätta	  
arbetet,	  använda	  vikariegruppen	  vid	  planerad	  frånvaro	  och	  när	  personalen	  känner	  ett	  behov.	  

Arbetsplikt	  

När	  kan	  man	  utebli	  från	  arbetsplikten?	  Ta	  upp	  på	  årsmötet	  vad	  som	  gäller.	  Vilka	  kan	  konsekvenserna	  
bli?	  

Förslag	  att	  vi	  inför	  en	  vikarieansvarig.	  Lämpligtvis	  läggs	  den	  arbetsuppgiften	  på	  	  sekreteraren	  i	  
styrelsen.	  Johanna	  och	  Sofie	  gör	  ett	  förslag	  på	  hur	  en	  vikariegrupp	  skulle	  kunna	  se	  ut.	  	  

De	  som	  missat	  sin	  arbetsplikt	  rapporterasäven	  	  in	  till	  denna	  grupp	  och	  får	  arbeta	  av	  de	  timmar	  som	  
de	  missat.	  Föräldrar	  i	  vikariegruppen	  skulle	  kunna	  jobba	  	  5	  timmar/	  familj/år?	  De	  som	  i	  dagsläget	  
ingår	  i	  denna	  grupp	  är	  familjen	  Stalby,	  Dungee,	  Loyola,	  Fager,	  Larsson-‐Nilsson.	  Gruppen	  
byts/uppdateras	  till	  hösten.	  	  

Utebelysning	  

Beslut	  tas	  av	  styrelsen	  (om	  inte	  Robert	  är	  av	  annan	  åsikt)	  att	  vi	  installerar	  belysning	  i	  samband	  med	  
bygget	  i	  vår.	  	  

Ryttargårdskyrkan	  

Jens	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  Ryttargårdskyrkan	  som	  enligt	  dem	  själva	  börjat	  åtgärda	  de	  anmärkningar	  
som	  påpekats.	  	  

Styrelsen	  

Thomas	  har	  pratat	  med	  valberedningen	  och	  det	  finns	  två	  personer	  som	  är	  intresserade	  av	  
styrelsearbete.	  Jens	  kontaktar	  dem	  vidare.	  

	  

	  

	  



Web	  

Anette	  har	  undersökt	  en	  ev	  förenkling	  av	  personal	  och	  föreståndarmail.	  

Anna	  funderar	  till	  nästa	  möte	  om	  vi	  ska	  behålla	  det	  gamla	  systemet.	  

Material	  

Thomas	  fått	  offert	  på	  hyra	  av	  mattor-‐10	  000	  kr.	  Inköp	  av	  mattor	  skulle	  kosta	  runt	  2000	  kr.Thomas	  	  
kollar	  med	  Carina	  om	  hon	  tycker	  det	  är	  ok	  att	  städa	  mattorna	  om	  vi	  väljer	  att	  köpa	  mattor.	  Ev	  skulle	  
arbetande	  familj	  kunna	  skaka	  av	  mattorna	  en	  gång.	  

Putsning	  av	  fönster	  läggs	  som	  en	  ytterligare	  arbetsuppgift	  till	  Carina.	  

Byte	  av	  kod	  till	  ytterdörrarna	  sker	  efter	  årsmötet	  den	  28	  mars.	  

Förslag	  på	  dag	  till	  vårröj	  är	  12	  ma	  .	  Thomas	  återkommer	  med	  datum.	  

Thomas	  har	  kontaktat	  Röda	  korset	  för	  	  utbildning	  (personal	  och	  föräldrar).Inväntar	  svar.	  

Personal	  

Stefan	  har	  träffat	  två	  kokerskor.	  Anna	  och	  Madde	  träffar	  båda	  den	  8	  mars	  för	  intervju.	  	  	  

Friskvård	  

Stefan	  har	  kollat	  med	  Previa.En	  hälsokontroll	  för	  personalen	  skulle	  ligga	  runt	  1300	  kr/	  anställd.	  	  
Förslag	  att	  det	  görs	  en	  friskvårdsplan.	  Stefan	  tar	  upp	  detta	  med	  personalen	  vid	  personalsamtal	  i	  vår.	  

Årsmöte	  

Kallelse	  till	  mötet	  den	  28	  mars	  klockan	  18.30	  skickas	  ut	  av	  Jens	  så	  fort	  som	  möjligt.	  Jens	  
sammanställer	  protokollen	  inför	  mötet.	  Även	  verksamhetsberättelse	  skickas	  ut.	  

Frågan	  om	  årsavgiftens	  varande	  lyfts	  på	  årsmötet.	  

Nästa	  möte:	  28	  mars	  klockan	  17.00	  

	  

	  

	  

	  


