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Protokoll månadsmöte Karbyskolans Föräldraförening (KSFF)
2017-03-23 kl 19.00
Närvarande:
Åsa Jeffler, Lasse Ingesson, Anni Phragmén, Lena Åsberg, Petra Andersson,
Anna-Karin Andersson, Linn Bentley, Arne Lithander, Camilla Fehrm,
Åsa Stenmarck
Linn Bentley hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
1.

Till mötesordförande valdes Linn Bentley.

2.

Till mötessekreterare valdes Petra Andersson.

3.

Föreslagen dagordning fastställdes.

4.

Föregående mötes protokoll gicks igenom:
utkast info brev blivande förskoleklass elever återkommer Linn om på nästa möte.
I linje med att en tjejgrupp startats i år 7 så har nu även en killgrupp startats.

5.

Ekonomi.
Föreningen har fått medlemsavgift för 4 nya familjer efter föregående möte.

6.

Äskningar.
Fritids har äskat pengar sen tidigare, Anni har mailat Ingrid angående frågor om
denna äskning utan svar. Vi avvaktar.

7.

Samrådsmötet 2017-03-09
Kommunen har strukturerat om fördelningen av pengarna till skolorna i Vallentuna.
Detta till Karbyskolans fördel.
Schoolsoft är nu helt implementerat och används till all kommunikation och
administration inom skolan. Gamla systemet har släckts ned.
Skolan serverar frukost till år 6-9 på första rasten. Frukosten är mycket uppskattad
och välbesökt.
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Rekrytering inför 2017/18 pågår. Rektorn ser positivt på det då det redan efter ett par
dagar inkommit flera behöriga sökanden.
Till Förskoleklass 2017/18 har 49 av 53 barn inom vårt upptagningsområde sökt till
Karbyskolan. Jätteroligt !
1 maj skiljs förskolan från skolan. Rektor Elisabeth Lotfi kommer efter 1 maj inte
vara Förskolechef utan rekrytering till den posten pågår.

Inga formella beslut är tagna ännu gällande en eventuell uthyrning av bottenvåningen
på högstadiet till en privat förskoleverksamhet. Elisabeth meddelar dock att
eventuella ombyggnationer kommer i första hand att göras under sommarlovet för att
störa så lite som möjligt i undervisningen och att en ev inflyttning tidigast kan ske
januari 2018.
Frågan om pensionärer i skolan som KSFF skulle ställa glömdes tyvärr bort.
Nästa samrådsmöte 2017-06-08 kl 17:30-18:30
8.

EPA-dagen 1 maj
Arne Lithander som är initiativtagare till EPA-dagen berättar lite om bakgrunden
till varför han vill göra detta. Responsen har varit mycket god och både
Kommunen, såväl som lokala näringsidkare, ungdomar och grannkommuner har
uttryckt sig positivt. Karbyskolan upplåter grusplanen på skolgården som
mötesplats denna dag. Haket kommer att hålla öppet kl 11-15.

9.

Årskurs 3
Föräldrar till elever i år 3 har tidigare påpekat att det är stökigt i klassen. Skolan
arbetar kontinuerligt med att förbättra situationen. Man har bla strukturerat om
och ökat upp med extra personal i klassen. Föräldrarna upplever att dom saknar
information om dom förändringar som faktiskt görs. Veckobreven kunde tex vara
mer utförliga. Det framgår inte att skolan är engagerad och jobbar mycket med
detta. Förslag om ett föräldramöte för klassen kom, för att informera och därmed
kanske dämpa den oro man känner.
Linn Bentley mailar rektorn om detta.

10. Trafikenkäten från Vallentuna Kommun
Den trafikenkät som KSFF fick en förfrågan om att delta i och sen lämna
synpunkter och förslag på har nu omarbetats något och skickats ut till samtliga
elever/vårdnadshavare på Karbyskolan. Syftet är att lokalisera dom områden som
eleverna upplever som otrygga eller trafikfarliga. Denna enkät är tänkt att
användas till kommande trafikplanering kring skolan samt även vägen till- och
från skolan.
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11.

Övriga frågor
Maten i skolan. Kommunen och därmed också Karbyskolan har en sockerpolicy
som innebär att man försöker minska på allt socker i och till maten. Ketchup
serveras inte längre och till pannkakorna får man sockerrörda bär istället för sylt.
Detta uppskattas av många, men inte av alla.
Utvecklingssamtalen har man även denna termin förlagt till en dag. Problem
uppstod då personalen inte hann genomföra alla samtalen på den utsatta dagen
utan flera elever bokades om med mycket kort varsel. Föräldrarna fick då svårt att
ta ledigt från jobbet när dom från början planerat in en annan dag.
En fråga om trafiksituationen vid kommande terminsstart hösten 2017 togs upp.
Det är många fler barn som börjar i Förskoleklass än det var hösten 2016. Redan
då var det problem på Kastanjevägen. Har skolan tänkt på detta och vad gör man i
sådana fall för att minska problemen. Ett förslag som kom upp var att Förskolan
ber sina barns föräldrar att i möjligast mån undvika att lämna kl 8 för att minska
trafiken just vid den tidpunkten. Det är mellan 07:50 och 08:10 som
Kastanjevägen är extremt hårt trafikerad.

12.

Linn avslutade mötet.
Vårens kvarstående möten:
Torsdag 27/4 OBS nytt datum!!!
Tisdag 16/5

Vid protokollet
Petra Andersson

