
 

 

 

Protokoll KSFF månadsmöte 23 november 2017 

Närvarande: Annelie, Annie, Lasse, Åsa J, Petra, Lina (mamma i klass 1 och 2) Åsa S 

 

§1 Val av mötesordförande 

Sittande 

§2 Val av mötessekreterare 

Åsa S 

§3 Fastställande av dagordning 

OK 

§4 Föregående protokoll 

OK 

§5 Ekonomi 

72 familjer har betalat. Kan man lägga ut på Schoolsoft? Be klasslärare lägga till i veckobrev. Efter jul 

kommer Annie / Annelie skicka ut påminnelser + gå en runda i skolan 

§ Äskningar 

Vattenkokare till åk 8. Samtliga närvarande godkänner äskningen (trots att den endast är muntlig). 

Lasse kollar olika varianter på kokare. 

§7 Hemsidan 

Skicka presentation och bild på er själva till Annelie senast 1a dec. Annelie bokar tid med Jeanette så 

att de kan göra klart sidan. 

§8 PRO 

Annelie, Annie och rektor har träffat PRO av nätverkande karaktär. Inget speciellt är bestämt. Annie 

skickar mejlen till PRO-Elisabet till rektor så kan de etablera en kontakt. 

§9 Verksamhetsplan/handlingsplan 

Ingenting gjort. Petras ambition är att den ska vara klar under vårterminen. En uppdaterad variant 

som vi alla kan tycka till om kommer i januari. 

§10 Rektorsbrev indragning högstadium 

Infon har gått ut via Schoolsoft 

§11 Simning 

Fråga rektor om varför man inte erbjuds simträning om man inte klarar målen redan i tidig ålder.  

 



 

 

 

 

§12 Övriga frågor 

Isen 

Annie jagar kommunen om avsladdning. Har inte fått tag på dem än. Annelie kollar om vi kan få hjälp 

från annat håll. Annelie informerar på Haket om att det inte får förekomma sladdning med EPOr på 

planen efter avsladdningen/ isspolning. 

Samråd 

Annie och Annelie planerar att gå (30/11 kl 17.30) 

Trygghet på skolan 

Vi ser en ökad otrygghet i skolan (framförallt i lägre klasser). Stor risk att skolan får ett oåterkalleligt 

dåligt rykte. Några saker i det sammanhanget: 

 det mycket grova språket mellan barnen (noll-tolerans borde införas),  

 krav på att det ska finnas en plan för hur man jobbar vid grova övergrepp,  

 tydligare utlärning av skolans ABC,  

 kan fadderskap mellan yngre/ äldre vara något att prova 

 barnen behöver aktiveras på rasterna av pedagogerna. Utveckling av skolgårdsmiljön 

behöver ske. 

Frukt 

Fruktstund i de yngre klasserna är bra, men skolan får inte införa som regel att man måste ta med sig 

frukt hemifrån. Fruktskål för de som inte har med sig behöver komma tillbaka 

Vårens möten 

16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 22/5 

 

 

 

 


