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Protokoll månadsmöte Karbyskolans Föräldraförening (KSFF)
2016-03-22 kl 20.00

Närvarande: Anni Phragmén, Anna-Karin Andersson, Lasse Ingesson, Jeanette
Viio, Anneli Sageryd, Christina Bohm, Jenny Thörnberg

Jeanette Viio hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
1.

Till mötesordförande valdes Jeanetta Viio.

2.

Till mötessekreterare valdes Anna-Karin Andersson.

3.

Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg av telefonfråga, ros till
elever åk 6, två frågor från medlem och fråga från valberedeningen.

4.

Föregående mötes protokoll gick igenom. Kvarstår från det mötet:
Christina skall återkomma och påminna rektorn om det rektorn har
kvar att svara på från mötet med rektorn. Därefter skall Henrik på
förvaltningen informeras om hur vi upplevde mötet med rektorn. Anni
kontaktar Åsa på skolan ang utskick till blivande åk 6 som gjorts från
flera andra skolor i Vallentuna kommun.

5.

Föreningens ekonomi ser bra ut. Inga fler medlemmar har tillkommit.

6.

Åk 3 har äskat bidrag med 140:-/barn för att besöka en vikingaby i
Upplands Väsby en dag och leva vikingaliv. Beslöts att Anni
kontaktar Tiina pga att vi tycker det blir mycket pengar för en åk.
KSFF behöver sprida resurserna över alla skolans elever. Beslut om
belopp tas via mail.

7.

Verksamhets- och handlingsplan. Denna fråga bordlägges till nästa
möte.
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8.

Övriga frågor:
* Telefonfråga från Mats (arbetslagsledare) ang KSFF uppfattning
om att ev införa telefonförbud på skolan. KSFF samtycker helt till
detta och Anni meddelar Mats detta.
* KSFF får info om att två elever i åk 6 på eget initiativ och på sin
lediga tid ordnar och säljer mackor och dricka till elever i åk 6-9. ROS
till dessa elever från KSFF !!
* Anni tar kontakt med nya rektorn för möte med KSFF för att ta upp
frågor om tex fritids snarast. KSFF anser att det är ytterst viktigt att
upprätta och bibehålla en god och öppen kontakt med skolans ledning!
* Två frågor från medlem har inkommit: Virke mm byggavfall som
ligger i diket Ekvägen/Kastanjevägen måste tas bort det är en stor
skaderisk för framför allt dom små barnen. Persiennerna på framför
allt högstadiedelen bör lagas omgående då ”slarv föder slarv”. Anni
mailar Åsa ang detta omgående!
* KSFFs valberedning ber alla att vara aktiva och tänka till ang
tillväxten i KSFFs styrelse. Flera personer kommer att sluta efter nästa
årsmöte. Kontakta Jenny Thörnberg om ni har idéer och förslag, tack
på förhand!
* Fråga om tipp för schaktmassor i stora mängder i Brottby togs upp
och det beslöts att KSFF upprättar protestskrivelse mot detta. Den tas
upp på KSFFs nästa möte.

9.

Mötet förklarades avslutat!

