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Fredrik Rodin
Ulrika Nilsson
Sofia Lindqvist
Stefan Lind
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Niklas Sundqvist
Håkan Isacson
Sofie Isacson
Birgitta Edman
Stefan Nilzén
Fredrik Söderberg
Jonas Höglund
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Maria Hurin
Eva Linde
Eva Zetterqvist
Mats Spjuth
Kenneth Hammarstedt
Elin Svensson
Magnus Nilsson
Annika Sundberg
Oskar Blom
Maria Ottosson
Birgitta Koivusalo
Lena Strandlund
Helena Hedenström

Agenda
• Loppan 30 år

• Planera för denna aktivitet i slutet av sommaren. Vi söker en
eventgrupp som kan leda arbetet med att genomföra en festlig
dag för alla inblandade tillsammans med personal och
föräldrar.

• Personalläget

• Fredrik Rodin informerade om att det varit en högre belastning
på befintlig personal sedan Petter slutade och att det varit
mycket jobb för att lösa situationen.

• Enkät om barnen på loppan

• Genomfördes med hjälp av Kahoot som underlag till loppans
likabehandlingsplan.

• Arbetsplikt och arbetsgrupper

• Erika visade en film om ett ideellt dagis och vad det innebär.
Alla närvarande bidrog med förslag till aktiviteter i
arbetsgrupper eller mindre saker att göra på arbetsplikten.

Arbetsplikt och arbetsgrupper
• Syftet från styrelsen är att involvera föräldrarna mer i dessa aktiviteter
för att…
•
•
•
•
•

…de ska få mer insikt i verksamheten
…mer och bättre samarbete
…kostnadsbesparing för föreningen
…förenkla vid speciella behov
…minska arbetsbörda på personalen så dom kan koncentrera sig på
barngruppen

Arbetsgrupper
• IT/Hemsida
• Kenneth Hammarstedt

• Administration
• Birgitta Edman, Elin Svensson

• Loppan 30 år
• Maria Hurin, Fredrik Wallner

• Bygga o Laga
• Anders/Lena Strandlund, Magnus
Nilsson, Stefan Nilzén, Kenneth
Hammarstedt, Håkan Isacson,
Niklas Sundquist, Oskar Blom

• Aktiviteter för barnen
• Anders Strandlund, Peter
Engström, Lotta Nygren Widell

• Materialare (eventuella inköp)
• -

Arbetsplikt, förslag till mindre aktiviteter
• Organiserade lekar inne och ute
• Baka
• Ta med barnen på kortare utflykter,
tex myrparken
• Handla, panta, stora inköp
• Spela spel
• Pingisturnering
• Snickra, laga trasiga saker
• Städa
• Pyssla
• Tvärtomdag, barn blir fröknar och
fröknar blir barn

• Åka till kulturmagasinet
• Biljardturnering
• Besök av olika yrkeskategorier, typ
polis, doktor, brandman
• Innebandyturnering
• Ansiktsmålning
• Promenad
• Grilla
• Läxläsning
• Matlagning
• Höstutflykt i bär-svampskogen

Övriga förslag
•
•
•
•
•

Småstjärnorna
Basketkorg utomhus
Sociala medier - föreläsning
Hjärt/lungräddning, första hjälpen
Veckorapport från barnen på
hemsidan
• Föräldragrupp som har ansvar
tillsammans med personalen att
planera aktiviteter under ”fritidsåret”
• Studiebesök/utflykt exvis MRF

• Bjuda in polis i förebyggande syfte
för att berätta om konsekvenser vid
olika brott
• ”Kompetenslista” – vad kan vi
föräldrar laga/fixa, ha en
föräldrartavla. Maila ut vad som
behöver fixas
• Prova-på olika idrotter. Vi har
säkert aktiverade föräldrar inom
olika idrotter. Ex.vis jag är
hockeytränare, skulle kunna
fixa/kolla om loppan kan komma
på ett pass. Annars curling/judo
m.m

