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Protokoll
Fört vid ordinarie månadsmöte 2014-02-11 19.00 Haket
Närvarande: Jeanette Viio, Anni Phragmén, Tessan Björn-Bäckius, Christina Bohm,
Linda Näsmark, Åsa Jeffler, Jenny Thörnberg, Arne Lithander, Annika Mustonen,
Molly Jarnebäck

§ 1.

Val av mötesordförande
Jeanette Viio valdes till mötesordförande.

§ 2.

Val av mötessekreterare
Linda Näsmark valdes till mötessekreterare. Jeanette Viio renskriver protokollet.

§ 3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg under §11 Övriga frågor.

§ 4.

Föregående protokoll
Jeanette Viio gick igenom föregående protokoll som lades till handlingarna.

§ 5.

Ekonomi
Skridskodiscot gav 11.221:- efter erlagda betalningar – bra jobbat alla inblandade!
Inga fler medlemmar, nuvarande ca 140 st.

§ 6.

Äskningar
Pingisbord enl. äskningar kommer att beviljas plus ett till, till undervåningen på hög.
Anni och Per gör inköpen. Viktigt att borden märks med KSFF om de av någon
anledning skulle ställas undan.

§ 7.

Romme
Pga rådande väderlek och att vi inte hunnit diskutera klart, så ställer vi in resan 2014.
Arbetet med att hitta en lösning till nästa år fortskrider.

§ 8.

Mat
Rektorn håller med oss i de klagomål som inkommit och som vi informerat rektorn om.
Han kommer att starta upp matrådet igen, och där vill vi medverka, Molly erbjöd sig och
Jeanette kan också. Rektorn har även kontaktat kostchefen i Vallentuna Kommun och
informerat henne om hur eleverna upplever matsituationen. Han vill också att kökschefen
Anna ska vara med på samrådet för att kunna ha en dialog med oss. Vi har under 1 vecka
kontrollerat maten i skolan jämfört med matsedel som är fastställd hos kommunen och de
har överensstämt. Vallentunas matsedel finns också med i en app som heter
MashieMatsedel.
I ett samarbete mellan Skolverket och Livsmedelsverket finns ett antal broschyrer att läsa
och få inspiration om hur andra skolor har löst lunchfrågan, Jeanette läste lite ur denna
”Skolmåltiden – en viktig del av en bra dag! och finns att ladda ner som pdf här:
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maltider-i-vard-skola-omsorg/Skolmaltider/
Frågor vi vill ta upp med skolan ang. maten:
 Hur barnen bemöts av personalen när de protesterar om t ex ris/potatis inte är
genomkokt

Sidan 2 av 2




§ 9.

Att barn som av olika anledningar äter medicin som hämmar hungern, är i stort behov
av mat som är god
Vi vill komma med positiva förslag till förändringar för allas bästa
Vi vill dessutom trycka på när det gäller bordsmargarin – smör
och grön – röd mjölk, en valmöjlighet borde vara möjlig

Övriga frågor
a) Vi har inte fått någon återkoppling från skolan ang. brandlistor och barnens
fritidsaktiviteter, så vi mailar igen.
b) I lågstadieklass med många barn pågår diskussion med rektorn, skolsyster och
skolchefen i Vallentuna Kommun om arbetssituationen både för barnen och
mentorn. Många barn mår dåligt och föräldrarna känner att barnen inte hänger med
kunskapsmässigt. Ett antal barn står i kö till andra skolor. KSFF roll i denna fråga är
att stötta föräldrarna.
c) KSFF kommer att bjuda på gelehjärtan, bullar och festis på Alla Hjärtans-dag
Anni och Linda handlar. Jeanette och Tessan hjälps åt i skolan.

§ 10. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

