
Protokoll Styrelsemöte MiniGiraffen 2019-09-16 

Närvarande: Martin Södermark, Karin Dannsäter, Bengt Hellman, Anna 
Gutenmark, Bitte Nygren och Alexander Sundström.  
 
Aktuella ärenden:  

● Karin och Martin håller lönesamtal med lönerevision för förskollärare 
innan slutet av september samt med barnskötare innan slutet av 
november. 

● Karin, Anna och personalen har hållit intervju med förskollärare med 
erfarenhet från ledande roll och kvalitetsarbete. Fortsatt diskussion 
kring anställningsvillkor och arbetsinnehåll.  

● Städfirmans avtal går ut i november och i samband med det påbörjar 
förskolans nya lokalvårdare Carol sin anställning på MiniGiraffen. 
Martin skriver avtal på anställningen och meddelar Alexander för 
administration av löner och pension.  

● Diskussion kring hantering av att en familj som randomiserats till 
innegruppen upplever det svårt att kunna delta i denna aktivitet. 
Beslut avvaktas. I nuläget finns tillräckligt många familjer för att fylla 
uppdraget fram till våren.  

 
Pågående ärenden: 

● Alexander har sammanställt information och uppdaterat föreningens 
medlemsregister. Styrelsen beslutar att sluta använda den gamla 
medlemslistan och att den ska raderas efter nästa styrelsemöte. Vid 
nästa möte ser vi då även över om vi har fått in 
samtyckesunderskrifter från samtliga nya medlemmar. 

● Finns fortfarande några punkter kvar från kyrkan att åtgärda utifrån 
besiktning av utemiljö. Förskolan har några mindre allvarliga punkter 
kvar att fixa. Utöver detta kontaktar Bitte kyrkan angående 
borttagning av en stubbe och en buske som behöver tas bort. 
Alternativt får detta hanteras vid höströjet. Dessutom finns det större 



stenar och pallar som Bitte kollar med personalen på Trollet om de 
kan tas bort eftersom de kan utgöra en fara för barnen.  

 
Övriga punkter: 

● Nästa år fyller MiniGiraffen 30 år och vissa anställda har i och med 
detta jobbat på förskolan i 30 år. Detta är något skulle styrelsen vilja 
uppmärksamma och beslutar som första steg att ta med en post för 
detta ändamål i nästa års budget. Planering av evenemang påbörjas i 
början av nästa år. Det föreslås även att sätta samman föräldragrupp 
för planering av aktivitet på förskolan för att uppmärksamma 
30-årsjubileumet.  

● Öppet hus på söndag 22 september där Bengt och Anna G kommer 
att närvara.  

● Flera i personalen har påpekat att de får huvudvärk och någon har 
problem med allergi vid arbete inomhus. Behöver tas kontakt med 
kyrkan och efterfråga besiktning av inomhusmiljö.  

● Datum för styrelsemöten efter årsskiftet bestäms vid nästa 
styrelsemöte.  
 

 
 
Nästa styrelsemöte:  15:e Oktober 


