Föräldraansvar – Vad det innebär
Att vara en del i ett föräldrakooperativ är en möjlighet för oss föräldrar att själva få
driva våra barns förskola. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för föreningens
skötsel och drift. Föreningen står och faller med ideellt arbete och engagemang från
samtliga medlemmar, och därför förväntas du som medlem utföra en del uppgifter. Att
vårt engagemang också direkt bidrar till att skapa en ständigt förbättrad miljö för våra
barn är både roligt och givande!
Uppgifterna och omfattningen av dessa kan komma att variera över tiden. Nedan
beskrivs några exempel på vad man som medlem är ansvarig för:
Fixardagar – 2 ggr/år
Vi har en fixardag på våren och en på hösten. Då hjälps vi tillsammans åt med det som
behöver förbättras och åtgärdas i inne- och utemiljön på förskolan. Om man av något
skäl inte kan närvara tilldelas man en uppgift att fixa under en annan dag. På
fixardagens kväll ordnas en rolig aktivitet där vi föräldrar umgås.
Barnpassning – 2-4 ggr/termin
Varje onsdag mellan 15 -17 när våra pedagoger har planering hoppar vi föräldrar in och
tar ansvar för barngruppen. Vi turas om två familjer i taget, så att man alltid är minst två
vuxna på barnpassningen. Turlistan tas fram av styrelsen med framförhållning. Om man
av något skäl inte kan komma så har man själv ansvar för att byta dag med annan familj.
För att få passa barnen ska alla föräldrar årligen göra ett utdrag ur polisens
belastningsregister, som ska lämnas till förskolechefen.
Handling/Återvinning – 1-2 ggr/termin
En av de familjer som har barnpassning har också hand om att handla åt Asken och att
ta hand om återvinningen under den veckan. Handlingen brukar vara begränsad till
hygien- och hushållsartiklar samt vad som behövs till veckans mellanmål på förskolan.
Ansvarsgrupper
Varje familj ingår i en ansvarsgrupp, och i varje grupp är en familj sammankallande.
Alla får chansen att vara del i den grupp som passar respektive familj bäst. Exempel på
ansvarsgrupper är inköpsgruppen, stipendieansvar, festfixargruppen, IT-gruppen osv.
Styrelsearbete
Askens styrelse har i uppdrag att driva förskolan ihop med förskolechefen, på uppdrag
av alla medlemmar i föreningen. Styrelsen har arbetsgivaransvar för vår personal. Under
er tid på Asken bör ni vara beredda på att sitta i styrelsen vid något tillfälle. Som
ledamot i styrelsen väljs man på två år. I styrelsen kan man inneha posten som t ex
ordförande, sekreterare, fixansvarig, köansvarig eller kassör.
Årsstämma
En gång per år hålls en årsstämma där styrelsen informerar föräldrarna om verksamhet
och ekonomi under föregående år, och där nya ledamöter till styrelsen väljs.
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Ta del av information/Betala avgifter
Du är ansvarig för att hålla dig informerad om vad som sker på förskolan genom att läsa
information från personal och styrelse, samt att betala månadsavgift och medlemsavgift
i tid enligt angivna rutiner.
Som medlem i kooperativet Asken är du framförallt del i en härlig gemenskap där alla
hjälps åt och stöttar varandra! Det finns alla möjligheter att förverkliga egna idéer om
miljön på vår förskola, och genom att ge av vår tid kan vi påverka våra barns vardag till
det bättre.
Vi ser fram emot att samarbeta ihop!
Med vänlig hälsning
Styrelsen

