Protokoll månadsmöte 17 oktober 2017
Närvarande: Annelie Sageryd, Anni Phragmén, Petra Andersson, Lasse Rundelius, Jeanette Viio, Åsa
Wahlberg, Anna-Karin Andersson, Åsa Stenmarck

1. Val av mötesordförande – sittande ordförande
2. Val av mötessekreterare – Åsa Stenmarck

3. Fastställande av dagordning – ok med tillägg under ”övrigt”
4. Föregående protokoll – OK

5. Ekonomi – Det har inkommit betalning från 36 familjer (förra året ca 109). Påminnelser går ut
i november (Anni skickar ut).
Ang fika på Karbydagen som KSFF brukar betala har skolan inte bett om pengar i år och vi
erbjuder oss då inte att betala.
6. Hemsidan – Hemsidan sköts av Jeanette. Diskussion kring innehåll.
Vi är överens om att det är viktigt att hålla första sidan aktuell med kommande aktiviteter
(t.ex. kommande Romme-resa).
Under dokument bör vi ladda upp stadgar, protokoll, verksamhetsplan etc. Förslag på att
skapa ett ”äskningsformulär” (ev kompletterat med äskningsblankett) – Jeanette tittar på
det.
Presentation av medlemmar i styrelsen: alla skickar en bild och en kort text om sig själva
till Annelie som skickar vidare till Jeanette.
Jeanette gör ett förslag på ny hemsida till nästa möte.
Hemsidan tas upp som stående punkt på agendan på månadsmöten.
7. PRO – möte uppskjutet till 1/11. Rektor, Annelie och Anni träffar då PRO. Vi skulle vilja ha
deras närvaro i skolan. Gäller främst skolgården, matsalen, busshållplatsen och
mellis/fritidsstart.

8. Verksamhetsplan/ handlingsplan –
Stadgar – om vi t.ex. vill ha med möjlighet för ”vänföretag”/ ”vänmedlemmar” så behöver vi
lägga till det i stadgarna som i så fall behöver ändras på kommande årsmöte.

Annelie kollar om hon fått stadgarna elektroniskt av Linn
Petra gör en inmatning i datorn om det behövs.
Verksamhetsplan – En del som vi vill ändra. Petra gör ett första förslag till ändringar (i fil som
Jeanette förmodligen skickar) och skickar på remiss till övriga.
(Budget för förra Romme-resan var ca 23000)
9. Övriga frågor:
Samrådet: Mycket bra att elevrådet var där. Genomgång av protokollet. Specifika frågor:
Föräldramöten i klass 2b och 4 – förhoppningsvis på gång när rekryteringarna är klara
Fråga från föräldrar om huruvida isoleringen låg blottad i samband med byte av panel (och
regn) – frågan framförd till rektor.
Önskemål om rutschkana – tack men nej-tack från skolan på utrusning, pga säkerhetskrav
etc.
Frågor att ta med till nästa samråd:
Löftet från kommunen att man i utbyte mot att skolan förlorade gård till förskolan skulle få
fler ”utomhusaktivitetssaker”, hur har det gått med det?
Karbyskolans ABC – har genomgång av den gjorts med alla klasser eller hur är informationen
spridd?
Tidningsartiklar: Kommunen gör en översyn om man ska ha kvar alla högstadieskolor. Vi kan
misstänka att Karby möjligtvis är under lupp. Ingen åtgärd görs från KSFF.
Transgender: nya direktiv / riktlinjer finns för skolor kring detta som gäller från 1 januari
2017, de ska nu implementeras i undervisningen.
Romme: Vi har också fått erbjudande från Kungsberget. Viktigt att det också finns
busstransport. Anni kollar om erbjudandena är likvärdiga.
Omklädningsrum: Elever har rapporterat att killarnas omklädningsrum är ”äckligt” och
”ostädat”, i tjejernas omklädningsrum finns å andra sidan inte duschbås. Annelie och Anni
gör ett besök i omklädningsrummen tillsammans med rektor den 1/11 (i samband med PROmötet).
Vårens möten: Bestämmer vi nästa möte.
10. Mötet avslutas.

