
Styrelseprotokoll 24 september 2014
Närvarande: Maria Billberg, Mikael Gustafsson, Anki Govenius, Anette Wahlgren, Karl 
Fimmerstad, Sarah Smith  

Förhindrade: Beatrice Otterberg, Måns Hensjö, Niclas Berntsson

Action/Beslut Deadline
Ekonomi

1 Resultatrapport augusti: i paritet med fjolåret Info.

Fastighet
2 Karl har haft ute ett förfrågningsunderlag inför 

renoveringen av källaren hos olika entreprenörer och går 
nu igenom de 4 olika offerter som inkommit. Offerterna är 
mer eller mindre relevanta allihop, det skiljer till viss del i 
pris och genomförande och även möjlighet att tillmötesgå 
våra krav på miljömässigt material. Valet faller slutligen på 
Mariedals byggtjänst AB, tillföljd av att deras offert bäst 
mötte våra förväntningar, till ett bra pris och dessutom 
hade goda referenser.  

Info/Karl

3 Gungorna försvinner och ersätts av en klätterställning, 
klätterställningen levereras fredag morgon 26/9 och 
därefter blir det arbetshelger och arbetseftermiddagar, 
Niclas har skickat ut ett mejl till samtliga föräldrar om detta.

Niclas

Utomhusmiljöplan behöver tas fram för att få koll på vad 
som behöver åtgärdas.

Niclas ?

4 Mattan i gympasalen behöver bytas ut. Inget bygglov 
behövs. Offerter behöver tas in omgående, men eftersom 
mattan i gympasalen innehåller ftalater som är mycket 
ohälsosamt försvårades arbetet med att ta fram en lämplig 
matta. Eventuellt kommer Bullerbyn att få bli en 
testförskola för Forbogolv, Anki håller kontakt med Forbo 
om detta och återkommer.

Anki ?

Ljudnivån på övervåningen är för hög, detta ska åtgärdas 
genom draperier som ska hängas i takskenor.

Maria E ?

Stipendier
5 Inget att rapportera.
Fix
6 En extra städdag skall planeras in i september 19 oktober
7 Undersöka ny låsanordning för grindarna. Inväntar offert. 

Offerten landade på 12 000 kr för båda grindarna hos ett 
företag som Niclas hittade på nätet. Även Lerums Lås har 
varit här och tittat men har ingen egen lösning på det. 
Niclas undersöker vidare med nätföretaget, är ett 
högprioriterat område.

Niclas

8 Information om arbetsgrupperna har gått ut till alla föräldrar 
men eftersom inte alla har anmält sig till någon grupp så 
kommer ett kompletterande mejl om detta inom kort där det 
är viktigt att man anmäler sig. För de som inte anmäler sig 
så lottas istället de platser som inte är fyllda ut på de som 

Info



inte har anmält sig. De platser som inte är fyllda idag är; 
Festfixare, stipendier och fix.

9 Fixgruppen kommer att sammankallas för att påbörja sitt 
arbete senast 15 oktober.

Niclas & 
Johan B.

September/
oktober

10 Så gräs utanför Norrgården. Gjort men inte tagit sig riktigt. Niclas ?
11 Jourinsatsen från föräldrarna funkar inte riktigt och Maria, 

Niclas och Carl sätter sig tillsammans och går igenom 
vilken information som ska förmedlas och hur 
informationen ska bli tillgänglig.

Maria, 
Niclas 
och Carl

Laga sandlåda + hälla ut sand. Alternativ till 
tryckimpregnerat skall tas fram. Planeras till höstens 
fixardagar.

Niclas

Personal
12 Ny workshop om arbetsmiljö för personalen i oktober. 

Sarah och Anette ska i dagarna erbjuda pedagogerna ett 
uppföljningssamtal på medarbetarsamtalet i juni.

Info

13 Sett över strategin för hur vi vill göra med 
personalbesättningen och se vad det gör på ekonomin. 2 
olika scenarier har tagits fram, bland annat om den 
ekonomiska möjligheten att på sikt öka 
förskolelärartätheten i arbetsgruppen. 

Mikael Nästa 
styrelse-
möte

Verksamheten
14 Ett nytt barn har blivit erbjudet en plats på Bullerbyn. Info
15 Idag under studiedagen har pedagogerna kommit igång 

med Pluttra, även om det än så länge är under utveckling 
och Anki och Christian ska gå på utbildning under nästa 
vecka för att sedan utbilda sina kollegor.

Info September

16 Nääs slott kan leverera ekologisk mat till Bullerbyn till rimlig 
kostnad men kan däremot inte leverera om det är färre än 
100 barn. Det är flera förskolor som eventuellt är 
intresserade och Anki har möte med dem imorgon fredag 
om hur vi går vidare.
Pedagogerna har tillsammans diskuterat vad de kan tänka 
sig att ”offra” för att få till ekologisk mat och då diskuteras 
det att köpa in en kaffemaskin för att ersätta allt kaffe som 
slängs. Mikael kikar på underlaget som Anki presenterar.

Anki och 
Mikael

17 En styrelse bestämde för ett par år sedan att det varje år 
ska hållas ”Första hjälpen” utbildning för personalen och 
det är nu dags för detta. Det kostar 4400 kr och om det är 
möjligt blir även föräldrar inbjudna till detta. Mer info 
kommer isåfall om det här.

Info

19 Inget att rapportera.
20 Inget att rapportera.
21

Övrigt

Förening/Myndigheter/Kommun
22 Styrelsemedlemmar behöver lära sig att ladda upp material 

på webben. Bea lär ut. 
Bea Nästa 

styrelse-
möte



23 Beslut om avbildningspolicy. Blankett delas ut till alla 
föräldrar vid terminsstart. 

Mikael 
gör 
blankett/
Maria 
delar ut.

Innan 
föräldramöt
et.

24
25
26
27
28

Nästa styrelsemöte den 22 oktober, kl 18.30 på Bullerbyn. 
Sarah fixar fika.


