
Styrelsen verksamhetsberättelse 2008  

Styrelsens sammansättning 
Åsa Hermanson, ordförande (t o m sommaren 2008) 
Lena Lindgren, ordförande (fr o m hösten 2008) 
Andreas Nilsson, vice ordförande 
Hans Einerth, ekonomiansvarig   
Mauricio Loyola, personalansvarig 
Pernilla Larsson Gran, sekreterare 
Anders Forslind, materialansvarig 
Thomas Johansson, webbansvarig och miljögruppsledare 
Anna Gutenmark, rektor, adjungerad  

Styrelsens arbete 
Styrelsen sammanträder första måndagen varje månad. Ordförande är sammankallande. Styrelsens 
protokoll läggs ut på hemsidan. Styrelsen har ett antal stående punkter på dagordningen, däribland 
märks ekonomin, personalfrågor, köläget, barnantal, rapporter från varje ledamot och rapport från 
verksamheten.  
Tydliga befattningsbeskrivningar finns, som går att hitta på hemsidan. För att arbetsbördan ska bli 
jämnt fördelat mellan styrelseposterna kan ansvarsområdena skifta periodvis, men inte utan ett beslut 
i styrelsen och en ändring i befattningsbeskrivningarna.  
Styrelsen försöker se till att personalen bjuds in till minst ett möte per termin. Under 2008 skedde det 
vid höstens första styrelsemöte.   

Personalfrågor 
Personalvård finns i form av ett friskvårdsbidrag på 1000kr/år per person.  
Utvecklingssamtal har genomförts av personalansvarige Mauro under hösten. Detta resulterade i ett 
dokument Samtal med personalen . I detta dokument sammanställdes vad personalen ansåg vara 
bra och mindre bra kring verksamheten och deras personliga utveckling. Många förbättringsförslag 
från personalen togs också emot. Vid ett senare tillfälle delades dokumentet ut till personalen för 
vidare diskussion.  
Diskussioner kring lönekriterier och behovet av de har tagits upp ett antal gånger under året utan att 
kunna komma till en lösning. Personalansvarige har under hösten börjat samla in information kring 
ämnet för att i ett senare tillfälle kunna presentera ett förslag som reglerar denna fråga. Lönekriterier 
eller liknande regelverk skall, enligt lag, finnas.  
Lönen för barnskötare/förskollärare och timlönen för vikarier har justerats enligt gällande avtal.  
Julbonus har delats ut bland personalen. 
Louise har vikarierat för Malin som är mammaledig. 
Det har inte varit någon stor sjukfrånvaro, utan det har varit olika former av ledighet som semester, 
föräldraledighet och vård av anhörig. Personalen löser mycket frånvaro själva. Varken styrelse eller 
personal vill ha för stor omsättning bland vikarier, då det kan innebära otrygghet för barnen och 
merarbete för personalen. 
Anna K. har varit en del av året på Trollet och hjälpt till.  
Vikariesituationen har varit stabil med Louise Hallin och Maria Birgersson.  

Rödakorsutbildning 
Rödakorsutbildning i barnolycksfall för föräldrar har genomförts på hösten 2008. Förskolan har som 
mål att utbildningen ska återkomma varje termin, men vårens utbildning utgick pga för få deltagare. 
Höstens utbildning däremot fick stor uppslutning.   

Städ 
Städfrågan har tagits upp bl a i samband med höstens föräldramöte. Det resulterade i en 
enkätundersökning där styrelsen la fram två alternativ  det ena handlade om att behålla städningen 
och låta allt vara som förut, det andra att ta bort städningen tisdagar och torsdagar och låta köpa in 
den externt mot att samtliga familijer betalar månadsavift i juli månad medan medlemsavgiften tas 
bort. Beslutet blev alternativ två med stor majoritet. Viktigt att notera är att detta beslut är 1-årigt och 
ska omprövas senast 091201, mot det ekonomiska läget. Det är också så att om någon av 
städpersonalen blir sjuka är det den familj som har arbetsvecka som går in och täcker upp, dvs utför 
städpersonalens arbete.   



 
Skyddsrond  
En arbetsmiljöplan finns och utgör basen för en årlig skyddsrond som görs i maj månad, av både 
inomhus och utomhusmiljön. Köket inspekteras också en gång per år. Ett möte har ägt rum mellan 
hyresvärden Ryttargårdskyrkan och företrädare för Linköpings kommun, som är de som betalar hyran. 
Mötet handlade om vem som ansvarar för vad när det gäller miljön främst utomhus, dvs vad är 
hyresvärdens skyldighet och vad bör vi själva göra. Vi väntar f n på ett protokoll från detta möte.    

Föräldraklimatet 
Viss problematik finns med föräldrar som inte kommer när de har planeringseftermiddag. Åtgärden har 
hittills varit påstötningar från personal och styrelse, men problemen verkar bestå. Uteslutning ur 
föreningen är ett tänkbart alternativ efter ett antal påstötningar utan resultat, men ett sådant beslut 
påverkar barnen och kan därmed få stora konsekvenser för dem. I övrigt fungerar det bra, med stort 
intresse från familjer i kö och bra delaktighet i arbetet med verksamheten bland merparten av 
föräldrarna.   

Barnbeläggning 
Beläggningen har under 2008 varit bra och kön ser även fortsättningsvis stabil ut.    

Samarbetet med Lifestyle Sports 
Samarbetet har upphört efter att företaget ovan gått i konkurs. Styrelsen tittar på nya alternativ för att 
ta fram rabatter till medlemsfamiljer, men inga beslut är tagna.    

Stiftelsen Linköpings barnkrubba 
Ett vindskydd har uppförts med hjälp av medel fr Stiftelsen Linköpings barnkrubba. Minigiraffen 
kommer att få stå tillbaka de närmaste året så länge det finns andra som inte fått något bidrag.   

Grön Flagg och miljörådets arbete 2008 
Ansökan Grön flagg inlämnad och beviljad 070913. 
Temat för året har varit: Livsstil & Hälsa 
Fem mål sattes upp: 
1. Öka motorisk träning och aktivitet 
2. Vidareutveckla avslappning och stressreducering 
3. Öka naturupplevelsen för barnen 
4. Utveckla uteverksamheten och utemiljön ytterligare på förskolan 
5. Öka personalens kompetens inom utomhuspedagogik 
Minigiraffen har under året bl a genomfört följande aktiviteter: 
Gymnastik i Ryttargårdskyrkan 
Massage för barnen 
Bussutflykt till Tinnerö eklandskap, med Johanna från Naturcentrum som guide 
skogsskolan, indiantema (även på Grön Flaggfesten VT -08) 
Vattentunna, armeringsnätspalje, pallkrageodling mm 
Guidad genomgång av Tinnerös natur- och kultur  

Inskickad och godkänd rapport 090112. Certifikat Grön Flagg 090114.  
Se även rapporten för Grön Flag på www.minigiraffen.com.   
Därmed är ett tema av sex genomförda: 

Konsumtion 
Livsstil och hälsa  2007 och 2008 
Kretslopp 
Klimat och energi 
Vattenresurser  2009 
Närmiljö  

Miljöplaner för 2009 
Tema: vattenresurser  ansökan pågår. Kan tidigast rapporteras in 6 månader efter godkänd 
handlingsplan.     

http://www.minigiraffen.com


Miljörådet  miljo@minigiraffen.com 
Miljörådet består av: Anita Thorstensson, Anna Karlsson, Åse Wallberg, Anna Olausen samt  
Thomas Johansson. Del av 2008 ingick även Jenny Berglund.Rådet har ca 4 möten per år samt  
e-postdiskussioner. Rådet behandlar Grön Flagg samt övriga miljörelaterade frågor för Minigiraffen  

Föräldraaktiviteter 
Vår och höststädning av inom- och utomhus miljö var lyckade dagar för att stärka 
Minigiraffgemenskapen.  
Sommaraktiviteten däremot lockade i princip inga familjer alls, kanske beroende på att det är en 
intensiv tid med mängder av andra aktiviteter som konkurrerade om tiden.   
Julgransplundringen lockade inte lika många familjer som tidigare år, men uppskattades av de som 
deltog. Styrelsen arbetar vidare med försök att skapa ökad gemenskap bland medlemsfamiljerna.    

Inspektioner av förskolan 
Ett besök från miljökontoret genomfördes under hösten då en översyn av lokaler och verksamhet 
gjordes utifrån hälso- och miljöpåverkan enligt miljöbalken. Ett bättre egenkontrollsystem har arbetats 
fram. .  
Förskolan har fått besked från miljökontoret att de har sänkt kraven på lokalutformningen för de 
mindre förskolorna. Det gäller bland annat kravet på separata rum för skalning av rotfrukter och 
bakning. I dagsläget har vi inte fått några kvar på förändringar från miljökontoret.   

Diverse arrangemang 

 

Julgransplundring (personalen) 

 

Årsmöte (styrelsen) 

 

Vårröj(utegrupps ansvariga + alla föräldrar) 

 

Midsommarfest(personalen) 

 

Föräldramöte(styrelsen och personal) 

 

Höströj(utegruppsansvariga+föräldrar) 

 

Lucia(personal)             



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

