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Styrelsens sammansättning 
Ordförande  Linn Karlsson 
Vice ordförande Jessica Larsson Viksten 
Sekreterare  Jennifer Ullbrand 
Ekonomiansvarig Bengt Hellman 
Personalansvarig Johanna Fors 
Materialansvarig Oskar Blomberg 
Webbansvarig  Anette Andersson 
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, skickas ut till föräldrar och 
personal samt läggs ut på hemsidan. En gång per termin bjuds personalen in till styrelsemöte och har 
då lämnat in punkter till dagordningen i förväg. Arbetsuppgifterna för sekreterare och 
personalansvarig har justerats så att administrativa funktioner gällande lönehantering har flyttats 
från personalansvarig till sekreterare. 

Aktiviteter  
x Årsmöte (styrelsen) 
x Vårröj (materialansvarig och alla föräldrar) 
x Midsommarfest (personalen) 
x Föräldramöte (styrelsen och personalen) 
x Höströj (materialansvarig och alla föräldrar) 
x Luciafirande (personalen) 
x Hjärt- och lungräddning (för personal och föräldrar) 

 
Verksamhet 
Hösten 2015 genomfördes insynsbesök av kommunen/utbildningskontoret. Minigiraffen fick goda 
omdömen vad gäller det konkreta dagliga arbetet, men fick synpunkter på hanteringen av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Detta resulterade i en handlingsplan med konkreta åtgärder som ska 
genomföras under de kommande åren. En sådan viktig åtgärd är att skapa mer tid för personalen att 
ha gemensam tid för genomgång, utvärdering och planering av det övergripande pedagogiska 
arbetet på förskolan.  
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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 %.  
Förutsättningarna för föreståndartjänstgöringen har under året justerats något så att föreståndaren 
ska få mer tid till att sköta de administrativa uppgifterna. 

Under 2015 har Minigiraffen haft en utökad bemanning med 75 % extra barnskötare som främst varit 
placerad på Trollet, samt viss utökning av ordinarie bemanning. Lönerevision är genomförd enligt 
gällande avtal. En lönepolicy har tagits fram för att förtydliga hur löneläget justeras och följs upp. 
Under året har även lönejustering gjorts utöver den ordinarie lönerevisionen.  

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.  

Barnbeläggning 
Barnbeläggningen har följt den planering som funnits. Barnbeläggningen har varit något lägre under 
2015 jämfört med tidigare. Minigiraffen har sökt och fått statsbidrag för att kompensera delar av 
minskade intäkter på grund av lägre barnbeläggning. Under året har det varit ovanligt många 15-
timmarsbarn vilket gör att barnbeläggningen blivit något mer ojämnt fördelad över dagarna.  
  
Miljöarbete 
Minigiraffens miljöarbete har fortsatt under året. Konkreta exempel på förbättringar är uppdatering 
av checklista giftfri förskola, översyn av hygienkemikalier, inköp av nya tallrikar och muggar för de 
minsta, översyn av leksaker samt en plan för att byta ut balansbana som nu är konstruerad av gamla 
däck. Kontinuerliga mindre förbättringar genomförs både i ute och innemiljö när behov uppstår.  

Hemsida, dokumentation 
Hemsidan har varit under fortsatt utveckling och nya dokument har lagts upp. Initiativ har tagits till 
en hantering av dokument som ska vara lätt åtkomlig för alla berörda såsom användande av google-
drive för styrelsens dokumentation, och en mer aktiv uppdatering av dokument på hemsidan för 
Minigiraffens alla medlemmar.  

Ekonomi 
Redovisas separat i årsredovisningen för 2015.  


