
      
  

Protokoll månadsmöte Karbyskolans Föräldraförening (KSFF)  

2016-12-08 kl 19.00 

 
Närvarande: Åsa Jeffler, Petra Andersson, Lasse Ingesson,  Anni Phragmén,   

Anna-Karin Andersson 

 

Anni Phragmén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.   

 

1. Till mötesordförande valdes Anni Phragmén. 

 

2. Till mötessekreterare valdes Anna-Karin Andersson. 

 

3. Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

4. Föregående mötes protokoll gicks igenom.  

 

5. Ekonomi. Föreningen har fått medlemsavgift för 9 nya familjer efter föregående 

möte då påminnelser i närområdet har delats ut, resten kommer att postas i 

veckan.  

 

6. Inga nya äskningar har inkommit. 

 

7. Rapport från Samråd 161201 

Petra Andersson och Anni Phragmén som varit på Samrådet berättade i korta drag 

vad som avhandlats på mötet. Något protokoll från mötet har ej kommit ännu.  

Skolan har fått en förfrågan om att släppa bottenvåningen på högstadiebyggnaden. 

Elisabeth Lotfi har sagt ja till detta. Den information som lämnats är att den 

troligtvis ska hyras ut till en privat förskoleverksamhet. Diskussion pågår även om 

vilken del av skolgården som skolan också ska lämna ifrån sig till denna 

förskoleverksamhet. Anni och Petra kommer med förslag till skrivelse till rektorns 

ang detta då vi i KSFF känner oss osäkra på hur genomtänkt detta beslut är. 

Förslaget skickas till alla i styrelsen för ”godkännande” innan det sänds till 

rektorn. 

Rektorn är nöjd med marknadsföringen av skolan med medverkan i lokaltidning 

vid 2 tillfällen. Brev kommer att skickas ut till vårdnadshavare i Vallentuna 

kommun samt boende i södra delarna av Norrtäljekommun. 

Schoolsoft beräknas vara ”sjösatt” våren 2017. 

Ny vision för Karbyskolan skall formuleras. Den kommer att vara kortare och 

enklare troligen i 3 punkter. 

Rekrytering av tyska- och speciallärare pågår. Ansökningar har inkommit och 

flera av dessa från behöriga lärare. 

Inspektion av Karbyskolan och dess skolgård är gjord av kommunen och 

representanter för skolan. Kommunen kommer sedan att återkomma med plan på 

vilka åtgärder som skall göras och i vilken ordning dessa utförs. 

Förskolorna i Vallentuna blir ett eget arbetsutskott i kommunen. 



 

 

 

8. Isen 

Något besked från kommunen har vi ej fått ännu.  

Anni pratar med rektorn ang larm och återkommer via mail till styrelsen om hur 

samtalet gått. Vi håller alla tummarna för is och skridskodisco!! 

                                                                            

 

9. Övriga frågor 

Parkerings- och trafiksituationen på Kastanjevägen är väldigt rörig och delvis 

farlig på morgonen runt skolstart. Vi upplever att det blivit ännu fler bilar som 

parkeras sedan förskolan flyttat in. KSFF ber arbetslagledare för förskolan och för 

F-5 att gå ut med information om trafiksituationen i sina veckobrev. Detta bör 

göras ett flertal gånger, för att påminna föräldrar. 

 

Förfrågan har inkommit från ”Trafiksäkerhet i Karby Brottby med omnejd”.  Vi 

beslutade att vi vill ta del av vad som skrivs innan vi tar ställning till om KSFF 

kan ”underteckna” detta. Anni svarar på denna förfrågan. 

 

Beslöt att nästa månadsmöte hålls 19 jan 2017 kl 19.00. Övriga möten som skall 

hållas under våren beslutar vi om på nästa möte. 

 

 

10. Mötet avslutades. (Nästa månadsmöte 19 jan 2017 kl 19.00) 

 

 

 


