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Protokoll 
 

Fört vid ordinarie månadsmöte 2014-03-20, Roletten 08.00 

 
 

§ 1. Val av mötesordförande 
Mikael Almén 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 
Bordlades 
 

§ 5. Ekonomi 
ca 140 medlemmar. 

 

§ 6. Äskningar 
Inga nya äskningar inkommit. 

 

§ 7. Nattvandring 
Kallelse skickas ut till åk 6-9 med start kring påsklovet. Annie har kontakt med Anna Flod 
och Torsten Skott (Tummen). Brottby SK kommer ej att medverka i år då de ej har fått 
något bidrag till det från kommunen. 
 

§ 8. Mat 
Matrådet har tagits upp igen med deltagare från skolan, elevrådet och KSFF. 
Förälder infomerar om att mat som under tidigare kökschef varit god är idag ”äcklig” 
De tidigare frågor som tagits upp av föräldrar så som möjlighet att välja mjölk, 
smör/margarin på smörgås, matsalsmiljön o dyl kommer att tas upp i matrådet. Rektorn 
har informerat kostchefen på kommunen, Ingrid Fuchs, om försämringen. KSFF informerar 
om att KSFF inte har någon möjlighet att påverka skolan direkt i matfrågan utan den 
måste gå vidare till kommunen. Matrådet är till för att samla berörda parter till diskussion. 
Förälder informerade om att den 19 mars fick elever i åk 8 ris och nachos, då maten var 
slut. 
 

§ 9. KSFF på sociala medier 
Föräldrar har ett ansvar att hålla en god ton på sociala medier, att direkta personangrepp 
på skolans ledning och personal snabbt kan sätta vår goda relation ur spel. KSFF är 
medveten om den frustration som finns hos föräldrar, men vi måste jobba för en bättre 
skola och miljö på rätt sätt. KSFF skulle bli starkare och kan lättare få genomslagskraft om 
fler familjer är medlemmar och engagerade i skolans verksamhet. 
Det bör sättas upp klarare riktlinjer för hur klassrepresentanterna skall arbeta, styrelsen 
undersöker. Gemenskap skall vara en ledstjärna. 
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§ 10. Samråd 13 mar 
 
10.1 Skolan gick med 915’ i förlust förra året. Mindre antal elever, adm kostnader har 
ökat, elever med särskilda behov har ökat. 
Fritids har stängt vecka 29, 30 och 31, hänvisar till Ekebyskolan dit även personal från 
Karbyskolan kommer att finnas. 
Ingen ombyggnation av Rouletten är planerad än. 
Förslag på tätare möten med skolan, styrelsen undersöker. 
 
10.2 Fler föräldrar har delgett skolinspektionen skolans information om 
sammanslagningarna av klasser näst läsår. 
De åtgärder som skolinspektionen pekat på har kommunen 3 mån på sig att 
åtgärda, kommunen har ansvaret. 
Beslutades om att KSFF kallar till ett föräldramöte den 3 april kl 19.00 i Karbyslolans 
Matsal, för att enas om de viktigaste synpunkterna och frågorna föräldrarna har, som 
sedan delges rektorn och kommunen. 
De punkter som kom upp på mötet tas med till föräldramötet för diskussion. 
Föräldrarna vill se den plan som rektorn har satt upp för sammanslagningarna. 
 
 

     § 11. Info från Gunilla Jonsson om grupp för föräldrar med elever med särskilda behov, brev 

 kommer. 
 
 Annika Mustonen informerade om SummerCamp på Karbyhallen, det finns platser kvar 
 och info. kommer att sättas upp i skolan. 
 

 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Linda Näsmark  Jeanette Viio 
 
 
 

 


