
 

 

 

 

 

Protokoll KSFF:s månadsmöte den 29/5 2018, kl 19.00 

Plats: Café Haket 

Närvarande: 

Anneli Sageryd, Anni Phragmén, Petra Andersson, Lasse Rundelius, Lasse Ingesson 

1. Till mötesordförande valdes Anneli Sageryd. 

 

2. Till mötessekreterare valdes Petra Andersson. 

 

3. Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg under övriga frågor. 

 

4. Föregående protokoll gicks igenom.  

 

5. Ekonomin är god. 

 

6. Lärarna i ÅR 2 (blivande ÅR 3) har äskat svenska böcker för ca 20 000 kr. Vi lyfter frågan till 

rektorn då det borde ingå i skolans ordinarie budget. 

 

7. På BUN mötet 22/5 bordlades beslut om Karbyskolan till idag 29/5. Det ligger förslag om att 

Hjälmstaskolan och Karbyskolan ska kvarstå i sin nuvarande form och lokaler.  

(Not. förslaget antogs) 

 

8. Ett möte hölls mellan BUF, SBF och fritidspersonalen den 18/5. Där diskuterades ev åtgärder 

och förbättringar av Karbyskolans skolgård. Lilla Elevrådet har kommit med ideér och KSFF 

har också lämnat förslag. Man enades b l a om att det område som går att utveckla är bortre 

delen av fotbollsplanen (grusplanen) som vetter mot förskolan Nalle-Maja. Det blir ett 

utvecklingsområde för 2019.   

De åtgärder som går att genomföra på kort sikt är uppmålning av lekytor på asfalt, bollplank 

och stenar på gården. 

Önskemål som är genomförbara men ej tids satta är att dels bygga ett nytt cykelförråd åt 

fritids och riva det befintliga (vid Kastanjevägen vid kompisgungan) vilket skapar utrymme för 

en basketplan med två basketkorgar. 

Andra önskemål som diskuterats är bänkbord, voltstänger, spelnät för vollyboll/badminton 

mm.  

Önskemålet om tak på pergolan som vi tidigare fått bifall på kan ej göras av säkerhetsskäl. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Hemsidan bordlägges då Jeanette ej kunde närvara. 

 

10. Samrådet 31/5 går Anni och Petra på.  

Där informerades om skolans ekonomi som går åt rätt håll, rekryteringar inför läsåret 18/19, 

samt att skolans elevantal ökar. Skolinspektionen har varit på besök, inget svar ännu.  

Nytt sätt att räkna statistik gör att statistiskt sett så har antalet behöriga lärare sjunkit även 

om skolan antalsmässigt har lika många behöriga lärare som förut. 

Vi diskuterade även äskningar till KSFF, att vi gärna vill bidra, dock inte ersätta för sånt som 

borde ingå i skolans normala verksamhet, se punkt 6. Vidare så har KSFF en tanke om att 

utveckla samarbetet mellan dom yngre och dom äldre eleverna i någon form av 

fadderverksamhet samt att vi gärna vill vara delaktiga i skolans återkommande aktiviteter 

såsom Karbydagen, Hatt- och brännbollsdagen och även Fritidshemmens dag. 

 

11. Anneli representerar KSFF på skolavslutningen genom att informera lite om vad vi 

åstadkommit och vad vi gör. 

 

12. Övriga frågor.  

KSFF har fått en förfrågan från en förälder till en blivande elev i F-klass angående 

klassindelningen. Vi vidarebefordrade frågan till rektorn som svarade och förklarade att då 

elevantalet inte räcker till 3 klasser (endast 15 i varje klass) så valde man att göra två 

mentorsgrupper/klasser men att en stor del av undervisningen kommer bedrivas i grupper 

om 12 elever. Denna gruppindelning kommer vara schemalagd.  

 

Valberedningen kallas till nästa månadsmöte som är 4/9 inför årsmötet som hålls 25/9. 

 

13. Mötet avslutas. 

 

Nästa månadsmöte är tisdag 4/9 kl 19.00. 

 

Årsmöte 25/9. 

 


