
Protokoll Styrelsemöte MiniGiraffen 2019-05-15 

Närvarande: Martin Södermark, Karin Dannsäter, Erika Ljung, Bitte Nygren 
och Alexander Sundström.  
 
Aktuella ärenden:  

● Uppföljning av status för av anställning av ny pedagog visar att det 
har inkommit några sökanden men ingen som är aktuell för 
anställning. Vi förlänger därför ansökningstiden för tjänsten till 1:a 
september. Har vi inga lämpliga sökanden innan sommaren lägger vi 
ut en ny annons för tidsbegränsad anställning som barnskötare under 
ett år för att ge mer tid till rekrytering av ny förskollärare. Vidare 
fördes och generellt diskussion kring personal och bemanning inför 
hösten där förlängning av vissa anställningsavtal behöver ses över.  

● Vad gäller rekrytering av nya familjer har inga nya ansökningar 
inkommit sedan förra styrelsemötet. Vi har fortfarande 3 familjer i kö 
som vill börja runt årsskiftet. Två vakanta platser behöver tillsättas till 
hösten. Styrelsen beslutar att förlänga annonsen på Facebook så att 
den finns ute under sommaren. I samband med mail till föräldrarna 
kommande vecka angående arbetslistor för hösten kommer Elin 
också påtala att även de ska sprida informationen vidare.  

● Som förberedelse till midsommarfesten ska midsommarstång sättas 
upp av sommargruppen enligt arbetsbeskrivning. Gåva till personalen 
ordnas av Karin och kort ordnas av Erika, som även lagt in 
midsommarfesten i i kalender på vår hemsida. 

● Nuvarande städfamiljen slutar till sommaren och ingen familj har 
anmält intresse för att anta den uppgiften. Diskuterades på mötet att 
göra om uppdraget så att det blir mer attraktivt och det utmynnade i 
beslut att skapa upp en ny innegrupp (fanns tidigare) med fyra 
familjer. Erika fördelar ut nya medlemmar till innegruppen i höst. Ska 
även gå ut fråga till samtliga medlemmar om intresse till att byta till 
den nya gruppen.  



● Martin pratar med Anna G om att uppdatera arbetsbeskrivning för 
planeringseftermiddagar till att även inkludera utförande av andra mer 
praktiska uppgifter såsom tömning av sopor, städning etc. om det inte 
föreligger behov av barnpassning.  

● Med anledning av bytet av ordförande efter årsmötet har Alexander 
tagit bort Jennifer och lagt till Martin som administratör på KFO, skrivit 
under blankett för byte av huvudadministratör hos Collectum och tagit 
bort Jennifer samt beställt blankett till Martin för byta av administratör 
hos Pensionsvalet .  

 
Pågående ärenden: 

● Alexander uppdaterar medlemsregister med telefonnummer till 
medlemmar som skrivit under samtycke till administration av 
personuppgifter.  

● Martin mailar Elin om att ta fram förslag till lösning på tak till vagnar 
till nästa styrelsemöte i augusti.  

● Solsegel har köpts in till uppförande av lugn plats på Nallesidan. 
● Kyrkan har beställt besiktning av gungor som ska utföras innan 

gungor sätts upp.  
● Martin skriver mail till Madeleine och Bitte för påseende innan vi 

efterfrågar av beskrivning av kyrkans rutiner för besiktning och 
ronder. Påpekades att även kommunen borde involveras i detta och 
förslogs att vi borde ha ett årligt möte med kyrka, kommun och 
förskolan. 

● Kyrkan är kontaktad angående att åtgärd av hängrännor och stuprör. 
● Bitte har börjat samla information kring giftfri förskola och skickar till 

personalen för att börja sprida informationen. 
● Bitte köper in mer barnvänlig olja så att fixargruppen kan olja in trä 

och ger i uppdrag till fixargruppen att, av säkerhetsskäl, bygga igen 
stallen.  

● Vi väntar på återkoppling kring tryck av kläder. Karin ringer och följer 
upp. 

● Kommer inom kort ett företag för att se över förskolans ljudisolering. 
● Familj frågade om ljudnivå från bilar och det vore även intressant att 

mäta luftkvalitet med hänsyn till utsläpp från bilar. Bitte ska kolla hur 



det ser ut med ljudnivå enlig bullerkartor och meddelar resultat Martin 
som eventuellt kontaktar miljökontoret.  

 
Pågående projekt i verksamheten:  

● Anna ej närvarande för uppdatering.  
 
Övriga punkter: 

● Ny mall för dagordning skapad enligt nytt format för styrelsemöten. 
● Alexander uppdaterar Folksam med hänsyn till att Christina T avslutat 

sin anställning på MiniGiraffen. 
● Alexander skapa mappar och dagordningar för styrelsemöten efter 

sommaren 
 
Nästa styrelsemöte: 13:e Augusti 
 


