
Protokoll månadsmöte Karbyskolans Föräldraförening (KSFF) 

Datum: 2013-10-08    Tid: 19.30-21.30     Plats: Haket 

Mötet samman- 

Kallades av:                  Jeanette Viio 

Typ av möte:                Månadsmöte 

Ordförande:                  Jeanette Viio 

Sekreterare:                  Linda Näsmark 

Justerare:                       Theresia Björn Bäckius, Annika Mustonen 

Deltagare:                       Camilla Fehrm, Molly Jarnebäck, Annika Mustonen, Ann-Helen Forss 

                                         Arne Lithander, Jeanette Viio, Anni Phragmen, Tessan Björn Bäckius, 

                                          Lasse Ingesson, Anna Karin Andersson, Linda Näsmark. 

Dagordningsämnen 

Punkt  1-6 

Styrelsen konstitueras 

Ordförande Jeanette( punkt 1), sekreterara Linda (2),Justerare Tessan och Annika (3) Dagordning Fastställs (4) 
Kassör Anni, Firmatecknare Anni och Jeanette var för sig (6). 

 

Punkt 7 

Ekonomi 

Pengar har kommit in, men fortfarande många som inte betalat. Maila en påminnelse till klassrepresentanterna 
om inbetalning till KSFF. 

 

Punkt 8 

Föregående protokoll 

Elins Projekt 

Elin Borén redovisar sitt projekt med inbjudan till alla föräldrar, då stort intresse visats. 

Jeanette återkommer om tid och datum. 

 

Snabbprotokoll 

Förslag på att Klassrepresentanter mailar en kortversion i stolpform av protokoll till föräldrarna i sina klasser, 

Där skall datum för nästa möte och en hänvisning till fullständigt protokoll på KSFFs hemsida också finnas. 

 



Ny stödgrupp 

Gunilla Jonsson efterlyser en stöd/föräldra/intressegrupp för familjer/personer med särbegåvade barn. 

Tänkt att dela information, tips, vardag med varandra. Kanske få möjlighet till hjälpmedel, föreläsningar med 
mera.  Gunilla undersöker intresse. 

 

 

Elevrådet 

KSFF vill att visa elevrådet att vi finns till för dem, tillexempel vid möten med skolledning. 

Vi kollar om elevrådsrepresentant vill närvara vid månadsmöten. Tessan igen 

 

Till föräldrar 

En verksamhetsberättelse till samtliga föräldrar, vad KSFF gjort senaste året, för att visa vad vi kan, gör ,och vad 
medlemsavgiften faktiskt går till.   

 

Punkt  9 

Samråd  

 

 

Punkt  10 

Hemsidan 

Karin Varcoe Orhem fortsätter gärna med KSFFs hemsida, Christina Bohm har en liten ruta på 
fronters/Karbyskolans startsida. 

 

Punkt 11 

Maten: 

KSFF har fått mail av föräldrar som ifrågasätter mjölken och smöret skolan serverar, vi ämnar kolla upp 
intresset för matråd i elevrådet, där även åsikter och miljön i matsalen skall tas upp. 

Molly är intresserad av att vara med i matråd och skall kolla med ytterligare en förälder. 

Tessan kollar med elevrådet. 

 

Punkt 12  

Övrigt 

Nattvandring 



KSFF organiserar nattvandring till våren i samarbete med Haket och fältarna. 

För aktuell information, gilla fältarna vuxen på facebook. 

 

Ömskemål om Hakets regler och bestämmelser ut till föräldrar. Anni kollar 

 

Fritids 

Föräldrar uttrycker oro och är otrygga att lämna sina barn på fritids i nuvarande situation, . Annika och Camilla 
träffar fritids i November för samtal. 

Romme 

Då skolans ekonomi inte tillåter Rommeresa för alla  sedan tre år tillbaka, har vi på förslag att endast åk 8 åker 
varje år, med start friluftsdagen februari/mars. Linda och Molly skall försöka ordna med det. 

Ryktet 

Vi vill gärna belysa att vi valt Karbyskolan till våra barn, därför bör vi ta tag i saker vi eventuellt är missnöjda 
med tillsammans med skolledning och kom gärna till oss i KSFF.. Vi drabbar bara våra egna barn genom en 
negativ inställning till skolan. Om man är stolt över sin skola är det lättare att trivas… Det är lika mycket 
engagerade föräldrar som bidrar till ett gott skolrykte. 

 

Inplanerade månadsmöten: 

7/11   8.00  roletten 

3/12   19.30 Haket 

16/1   8.00 Roletten eller Haket beroende på ombyggnader 

11/2   19.30 Haket 

20/3   8.00 roletten 

15/4   19.30 Haket 

Väl mött!! 
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Linda Näsmark 

 

Justeras 

Annika Mustonen                                                                       Theresia Björn Bäckius 

 


