
 

     
     

Protokoll månadsmöte Karbyskolans Föräldraförening (KSFF)  

2016-10-11 kl 19.00 

 

Närvarande:   Anni Phragmén, Lasse Ingesson, Camilla Fehrm, Ingela Burman, 

Åsa Jeffler, Petra Andersson,  Linn Bentley, Anna-Karin Andersson 

 

Linn Bentley hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.   

1. Till mötesordförande valdes Linn Bentley. 

 

2. Till mötessekreterare valdes Anna-Karin Andersson. 

 

3. Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

4. Föregående mötes protokoll gicks igenom. Kvarstår från det mötet:  ta 

upp fråga om att ev registrera föreningen för att kunna skaffa swisch 

samt åter ta kontakt ang att vi vill att buss 665 skall gå via ishallen i 

Vallentuna (ingen förändring kan bli aktuell förrän 2017). 

 

5. Föreningen har för detta läsår hitintills fått in medlemsavgift från      

ca 55 familjer, vilket i procent jämfört med antal elever är ungefär 

detsamma som förra läsåret. 

 

6. Äskningar: inga nya, kostnad för festis och bulle till alla elever och all 

personal på Karbydagen godkänt sedan förra mötet via mailkontakt. 

 

7. Samråd var 29 september och Linn rapporterade därifrån bla: Skolans 

ekonomi beräknas bli ett stort minus pga minskat elevunderlag samt 

en tuff rekrytering. Alla tjänster är tillsatta dock ej lika många leg 

lärare. Det är fler förskolelärare på förskolan, detta finanseras med 

extra peng i statsbidrag.  Idrottsprofilen innebär för åk 1-5 en extra 

lektion idrott varje vecka. För åk 6-9 innebär det att eleverna kan välja 

mellan fotboll, dans och fördjupning. Åk 6-9 har nu fått egna 

lånedatorer som får tas med hem. Åk F-5 får låna datorer eller plattor 

på skolan (finns ej en till varje elev). I år var första gången som 

barnen på förskolan var med på skoljoggen. Ang det nya Skolsoft så 

tidsplanen ungefär så här: superusers from v 44, lärare utbildas tom 

jul, därefter utbildas elever och sist kommer föräldrar att läggas in. 



Förskolans portal är ej klar ännu. Högstadiet är nu omålat. Stora 

elevrådet har ej återkopplat ang skolans ABC ännu. Skolledningen 

räknar med att dela ut skolans ABC på Karbydagen. Nästa samråd är 

den 1 dec kl 17.30-18.30. 

 

 

8. Anni kontaktar rektor igen för nya förslag på tider för att 

skolledningen och KSFF skall ha möte ang fritids. Petra skriver frågor 

inför mötet och skickar ut till styrelsen mfl via mail så att alla kan 

tycka till. 

 

9. Vi beslöt att påminnelse ang medlemsavgift skall gå ut via mail. 

 

10. Det finns nu klassrepresentanter i dom flesta klasserna. Anni jobbar 

vidare med att ”få till” representanter i alla klasser. Det är också 

viktigt att alla som är klassrepresentanter vet vad dom ”förväntas” 

göra och att föräldrar, elever och mentorer vet vem som är 

representant i resp klass. Detta måste KSFF bli bättre på. 

 

11. Övriga frågor                                                                                                                                        

Gula linjen har lagts ner men kommer troligen att återupptas med 

turer mer anpassade efter skolans tider och annan slutstation.                 

Anni uppmanar alla i styrelsen att vi måste bli snabbare på att svara 

på mail. Det är också viktigt att vi svarar från rätt mailadress när 

KSFF skall sända svar till tex kommunen.                                                                                                     

På nästa månadsmöte tar frågan om en sk årscykel för KSFF så att 

styrelsearbetet blir enklare och tydligare.                                            

Camilla F jobbar för att tjejerna i Karbyskolan skall få lära sig 

kampsport (självförsvar), hon återkommer ang detta.                          

KSFF har också fått fråga från skolan ang skolfotografering med 

anledning av att vissa kanske känner sig tvungna att handla för mycket 

pengar. KSFF uppfattning är att det är bra med skolfotografering 

framför allt skolkatalogen är jättebra för att veta hur elever och 

personal ser ut. Då det nu inte längre kommer hem en massa bilder 

som man måste skicka tillbaka för att inte behöva betala, utan istället 

måste man aktivt välja att köpa, så anser KSFF inte att ”trycket” att 

handla är så ”hårt” längre.                                                                                                   

 

12. Mötet avslutades. (Nästa månadsmöte 17 november kl 19.00) 

 


