Protokoll månadsmöte Karbyskolans Föräldraförening (KSFF)
2016-11-17 kl 19.00
Närvarande: Åsa Jeffler, Petra Andersson, Linn Bentley, Lena Åsberg,
Anneli Sageryd, 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.

5.

Ekonomi. Föreningen har fått medlemsavgift för 5 nya familjer efter
föregående möte. Anni har skrivit ut adresserade påminnelser som vi
fördelade mellan oss för utdelning till resp familj.

6.

Inga nya äskningar har inkommit.

7.

Möte med skolledning angående fritidshem
Petra Andersson har varit på möte med rektor, arbetslagsledare och
Ingrid (som jobbar på fritids). Rektor förde anteckningar vid detta
möte. Dessa anteckningar har inte kommit till Petra ännu. Det var ett
väldigt bra möte och ett informationsbrev har kommit från fritids efter
mötet där man bla meddelar att fritids kommer att delas upp så att
F-klassbarn är en grupp och åk 1-2barn i en grupp. Det är numera fler
barn på morgonfritids. Skolan är väldigt positiv till förslag och
information ifrån oss föräldrarar.

8.

Övriga frågor
Gula linjen: 17 okt hade kommunen möte med Samtrans ang fd Gula
linjen. Planen är att det skall införas någon slags ”busslinje” igen. Det
kommer troligen blir 2 turer på morgonen och 3 på eftermiddagen.

Endast skolskjutsbeviljade barn kommer att kunna åka med denna
buss. Linn återkommer på nästa möte när hon fått mer information.

Isen: Anneli blir administratör facebookgrupp för spolning.
Anna-Karin har varit i kontakt med kommunen ang tillgång till vatten
för att kunna spola isen. Besked väntas ifrån kommunen. KSFFs plan
är att arragera skridskodisco i samband med nästa terminsstart.
Utskick: Förslag är att be mentor skicka ut info om KSFFs möten och
också i samband med det be att föräldrar skickar sina mailadresser till
klassrepresentanten.
Klassrepresentanter: Anni fixar en lista över alla klassrepresentanter
till nästa möte.
Samråd 161201: Från KSFF går Petra Andersson, Lena Åsberg,
Anneli Sageryd och ev Anni Praghmén på samrådet 161201.
Protokoll på hemsidan: Linn pratar med Jeanette om att alla protokoll
inte finns med på hemsidan.

9.

Mötet avslutades. (Nästa månadsmöte 8 dec kl 19.00)

