
 
 Föräldrakooperativet Förskolan Minigiraffen  

 

 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017  
 
Styrelsens sammansättning  
Ordförande Linn Karlsson 2017-01-01 till 2017-06-30 
 Ordförande Jennifer Ullbrand från och med 2017-07-01 
Vice ordförande Jessica Larsson Viksten  
Sekreterare Jennifer Ullbrand 2017-01-01 till 2017-06-30  
Sekreterare Alexander Sundström från och med 2017-07-01  
Ekonomiansvarig Bengt Hellman  
Personalansvarig Johanna Fors  
Materialansvarig Torbjörn Berglund  
Webbansvarig Anette Andersson 2017-01-01 till 2017-06-30 
Webbansvarig Erika Möller från och med 2017-07-01  
Adjungerad Anna Gutenmark  
 
Styrelsens arbete  
Befattningsbeskrivningar till styrelsens olika poster finns beskrivna på hemsidan. Styrelsens arbete 
regleras av stadgarna som också finns på hemsidan. Styrelsen sammanträder varje månad. Vid 
styrelsemötena diskuteras rapporter från varje styrelseledamot utifrån respektive ansvarsområde 
samt rapport från verksamheten. Protokoll förs vid varje sammanträde, läggs upp på hemsidan och 
hängs upp på förskolans anslagstavla. En gång per termin bjuds personalen in till styrelsemöte och 
har då lämnat in punkter till dagordningen i förväg. Styrelsen representerar föreningen och är 
ansvarig huvudman enligt skollagen samt arbetsgivare.  
 
Genomförda Aktiviteter (ansvarig) 

 

 

 

 

 

ande (personalen)  

 
Verksamhet  
Under 2017 har personalen på Minigiraffen fortsatt med ett fördjupat systematiska kvalitetsarbete. 
Det systematiska kvalitetsarbetet fokuseras på genomgång, utvärdering och planering av det 
övergripande pedagogiska arbetet. Det äger rum på kvalitetseftermiddagar, 5 gånger under året, då 
förskolan stänger. Förskolan jobbar med Grön Flagg. Minigiraffen påbörjade hösten 2016 en dialog 
med Ryttargårdskyrkan och kommunen med anledning av det planprogram avseende byggnationer 
på området. Under detta verksamhetsår har en byggnationsgrupp satts ihop av föräldrar som 
bevakar byggnationsplanerna. Just nu finns ingen överenskommen detaljplan mellan 
Ryttargårdskurkan och Kommunen.  

 



Styrelsen har fortsatt försökt hitta lösningar på balansgången mellan personalens behov av 
planeringstid och föräldraarbete. Allt för mycket föräldraarbetet är olämpligt ur flera avseenden. 
Balansen mellan lagom mycket planeringstid för personalen och lagom mycket föräldraarbete är 
mycket svår att säkerställa.  
 
Personal  
Personalen som är anställd av Föräldrakooperativet Förskolan Minigiraffen består av förskollärare 
inkl en del föreståndartjänstgöring, barnskötare, samt kokerska. Daglig städning köps i nuläget av 
extern städentrepenör. Den ordinarie bemanningen anställd av Minigiraffen motsvarar ca 7 
heltidstjänster och är fördelad på 8 personer. Tre pedagoger är placerade i huvudsak på Trollet, fyra 
pedagoger varav föreståndaren är placerade i huvudsak på Nallen. Kokerska är anställd på 75 %, och 
har under året haft en utökad tjänstgöringsgrad för att gå in och arbeta i barngrupp.  
 
Arbetsmiljö  
Arbetsmiljöarbetet är systematiserat och baseras på en årlig genomgång av den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön. Det obligatoriska arbetsmiljöarbetet består av följande delar:  
- Skyddsrond/barnskyddsrond som genomförs av ordförande och skyddsombud tillsammans med 
ansvariga representanter från hyresvärden (Ryttargårdskyrkan).  

- Genomgång av checklista för arbetsmiljön för förskolor (utgiven av Arbetsmiljöverket).  

- Undersökning av den psykosociala arbetsmiljön. Årligt samtal med alla anställda som hålls av 
personalansvarig och/eller ordförande.  

- Uppföljning och utvärdering av arbetsmiljöarbetet.  
 
Utöver ovanstående punkter förs en regelbunden dialog mellan skyddsombud och styrelsen 
angående både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Vid behov erbjuds personalen även extern 
stöttning och handledning. Under hösten var en ergonom från Previa och informerade omi ergonomi 
och stresshantering för personalen. 
 
Barnbeläggning  
Barnbeläggningen har följt den planering som funnits. Minigiraffen har sökt och fått statsbidrag för 
att kompensera delar av minskade intäkter på grund av lägre barnbeläggning.  
 
Miljöarbete  
Minigiraffens miljöarbete är fortsatt pågående. Kontinuerliga mindre förbättringar genomförs både i 
ute och innemiljö när behov uppstår.  
 
Hemsida, dokumentation  
Hemsidan har varit under fortsatt utveckling och information av ansökan till Minigiraffen är nu 
tydligare. Under hösten har Styrelsen effektiviserat möten med dagordningar samt integrerat 
gemensam dokumentation för att få snabbare och lättare kommunikation. 
 
Ekonomi  
Redovisas separat i årsredovisningen för 2017. 

 

 

 

 

 


