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Protokoll månadsmöte Karbyskolans Föräldraförening (KSFF)
2017-05-16 kl 19.00
Närvarande: Ingela Burman, Annelie Sageryd, Lasse Ingeson, Åsa Jeffler, Camilla Fehrm,
Linn Bentley, Anni Phragmén, Petra Andersson
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 protokoll gicks igenom.
Klass 3 se under övriga frågor. Utskick av brev till förskolorna, se punkt 7.
5. Inget nytt inom ekonomin.
6. Äskningar.
Elevrådet har muntligt inkommit med en önskan. Alla äskningar måste vara skriftliga och
därför har vi bett elevrådet skriva ner sitt önskemål.
7. Utskick av informationsbrev till förskolorna i Brottby.
Linn har gjort nytt något omarbetat förslag med ett tillägg där man kortfattat presenterar
skolan och dess idrottsprofil. Brevet godkändes och utdelningsområden fördelades enligt
följande: NalleMaja - Anneli, Pysslingen - Linn, Vikingen - Petra, Karbyskolan +
Garnstugan - Camilla. Åsa plastar in några exemplar och sätter upp på anslagstavlor.
8. Sommaravslutning.
Skolavslutning är tisdag 13/6. Vi frågar om KSFF ska/får delta i någon form. Hålla tal?
9. Övriga frågor.
Klass 3 har bjudits in till ett diskussionsmöte 16/5 av rektor Elisabet Lotfi. Elisabet
berättade att hon var där framförallt för att lyssna och för att berätta om vilka insatser som
gjorts i klassen. Föräldrarna påtalar att dom saknar information, tex skulle veckobreven
kunna vara mycket mer utförliga angående bla dom förändringar som faktiskt gjorts för att
förändra situationen i klassen. Barnen lämnar olika information och föräldrarna har svårt
att veta vad som gäller. I klassen arbetar man nu mer i grupper, man har förstärkt med
ytterligare en resurs, kuratorn har haft samtal med eleverna. Beslut har tagits att eleverna
ska få gå kvar i samma klassrum nästa år och även behålla samma mentor i klassen.
Sammantaget så har arbetet gett resultat, stämningen är mycket bättre i klassen nu.
Av 22 elever så var 9 st föräldrar närvarande.
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Det har rört sig en främmande person i en bil runt några av skolorna i kommunen. Denna
person har visat intresse för barnen och bla frågat dom vad dom ska göra, om dom vill ha
skjuts mm. Karbyskolan var snabb att gå ut via Schoolsoft med information om detta samt
med en påminnelse till alla föräldrar att prata med sina barn aldrig följa med någon dom
inte känner och att genast kontakta en vuxen samt att gärna notera bilens
registreringsnummer.
Samråd 8/6 kl 17.30.
Förslag att Anni, Linn och Petra går.
Punkter till mötet: Elevrådet vill ha möbler, inredning till högstadiet. Förslag om
pensionärer som resurs i skolan, förslag om ett faddersystem i skolan.
Första samråd nästa termin är 28/9.
Årsmöte 2016-17
Preliminärt datum för årsmöte 26/9. Valberedningen kontaktas.
Nästa styrelsemöte med förberedande inför årsmötet 12/9 kl 19.00
10. Mötet avslutas
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