
 

 

KSFF Månadsmöte på Nalle-Maja 17/2 2015 

 

Närvarande:  Mattias, Annie, Annelie, Jeanette, Linda, Lasse, Magnus, Anna Karin och Annelie 

 

1. Till mötesordförande valdes Jeanette 

 

2.  Till sekreterare valdes Linda 

 

3. Vid fastställande av dagordning böts plats på  punkt  4 (föregående och tidigare protokoll) och 7 

(Romme) 

 

7. Romme: I dagsläget 63 anmälda elever och 4 vuxna, Linda skriver på Brottbys finest att det 

äntligen blir av och Annelie hälsar på i skolan och kollar av att informationen nått alla. Vi beslöt att ej 

bjuda med sjätteklass.  Anmälningstiden är förlängd till 23/2. KSFF har bokat 2 bussar och har plats 

för 100 personer. 

 

4.  Det efterlyses ett styrdokument där det klart och tydligt finns information om hur KSFF agerar, 

hanterar och arbetar med större tyngre frågor (arbetsrutiner). Styrdokumentet skall också klart 

innehålla information om vad som ingår i föräldraföreningens roll och antaganden. 

Andra kanaler som diskuteras är en plattform för oroade föräldrar, förslag/synpunktslåda till Åsa 

Hur KSFF fortsatt skall jobba på en bra (ännu bättre) dialog gentemot skolan. 

Förslag på styrdokumentsmöte i mars.  Datum skall hittas och dokumentet skall vara klart när ny 

rektor tillträder. 

Nytt samråd den 5 mars. 

 



5.  2 betalande medlemmar har tillkommit 

På äskningsfronten har KSFF beviljat ett bidrag till Tove  på 2200 till högstadieelevernas  tidning. 

En mindre summa har gått till fritids för höstlovsaktiviteter. Det önskas också ett konto till fritids då 

det är omständigt att ta ut kontanter till deras aktiviteter vi ger bidrag till. 

Äskningarna beslutas ha ett slutdatum efter 3 månader, då det hänt att pengar legat öronmärkta i 

upp till ett år. Blir svårarbetat för kassören att ha direkt koll på dagsläget. 

Det beslöts att arrangera en vårfest på ungefär samma sätt som kick-on/ höstfesten, för att få in lite 

mer pengar i kassan efter Rommeresan. 

Karbyskolan fyller 50 år i höst och en jubileumsfest ligger också i planeringsstadiet. 

 

6.  Isen på skolans plan fortsätter vi att stånga oss blodiga för. Tyvärr går det kommunala maskineriet 

så långsamt och trögt att hela vintern passerat innan vi kommit fram till en bra lösning i 

försäkringsfrågor, arbetsfrågor och framförallt fått tillstånd. Anni jobbar vidare på detta. 

En förälder var på mötet och uttryckte oro över skolsituationen i åk 1. Bland annat att istället för två 

utlovade mentorer i  en hopslagen klass, fanns där bara en.  Föräldern anmärkte även på 

behörighetsgraden hos lärarna.  Viss föräldraoro fanns även i andra årskurser.  KSFF tog del av 

informationen.  Förälder har haft mailkontakt med Åsa. 

Jeanette efterlyser hjälp och inlägg till KSFFS hemsida. PÅ förslag finns att leta efter gamla artiklar om 

skolan, reportage om invigningen för 50 år sedan. Alla är hjärtligt välkomna att komma med bidrag. 

 

Aprilmötet flyttades  till den 14:e på haket. 

 

Brottby 2015-02-20 Linda Näsmark 

 

 

 

 

 


