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Protokoll
Fört vid ordinarie månadsmöte 2014-11-13, 08.00 Haket
Närvarande: Tessan, Annie, Jeanette, AKO, Linda, Annelie, Ann-Helen, Carina, Lasse
1: Jeanette valdes till ordförande.
2: Linda valdes till sekreterare.
3: Dagordning ansågs ok
4: föregående och tidigare protokoll genomgicks och godkändes
5: Ekonomi: Fler påminnelser om medlemsavgift utskickade.
6: En efterhands äskning godkändes för höstlovsbad. Viktigt att äska pengar i förskott. KSFF kan inte
lämna ut pengar efter slutförd aktivitet eller färdiga inköp.
7: Rommedatum kan fastställas när datum för nationella prov och friluftsdag, skolan skall
kontaktas
om det eventuellt går att få en symbolisk summa, samt hur det ligger till med försäkringar vid resa. Vid detta
möte beslöts att Rommeresan genomförs vart tredje år för årskurs 7-9. Då får alla elever möjlighet att åka en
gång under högstadieåren. I år 85 barn. AKO åtog sig att kolla upp skidhyra.
8: Övriga frågor:
Samråd: Samrådet med politiker, personal och elever hölls 27/11. Alla föräldrar var inbjudna via
veckobrev,fronter och KSFF. 7 stycken närvarade! Ombyggnation på skolan, elevhälsan flyttar upp en
våning. Källarvåningen står tom och blir därmed ett utrymme skolan ej betalar hyra för.
ÅK 1 och 3: klagomål på att det fortfarande är stökigt men fungerar bättre. Bra stöd för barnen av Erika.
Fritids brandlistor fungerar bättre men det upplevs fortfarande som att det går att bli bättre. Önskemål att Fklass får lite mer tid för sig själva att mjukstarta sin skolgång och bli lite mer varma i kläderna.
Faddersystem som förr??
IUP är omdöpt till SIUP (skriven individuell utvecklingsplan) förenklad form av IUP, kryssrutor och
muntliga överenskommelser. KSFF har gjort ett utskick om detta tidigare i höstas.
ISEN: KSFF fortsätter att jobba för isplan på skolan. Mycket komplicerat då kommunen blir ansvarig för ev
skador på människor och material,(vilket de ej tar på sig). Kommunen står inte för spolning av planen.
Skolan hyr inte längre vattenförrådet ,finns möjligheter att komma åt slangar och vatten?? Hur utförs
plogning,och vem bekostar? … föräldrascheman, samarbete med Brottby SK?
Belysning: mörkt på skolgården tidigt på eftermiddagen och även på morgonen, Annie tar på sigg att ordna
med detta.
Rektorns avtackning: Annelie representerar KSFF med en symbolisk liten present på julavslutningen.

