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Verksamhets och handlingsplan
Karbyskolans Föräldraförening
(KSFF)
2018/2019
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KSFF´s roll
KSFF är en aktiv föräldraförening som arbetar för att stärka och utveckla samarbetet mellan
föräldrar, elever och skola. Föreningen vill medverka till utvecklingen av en skola som ger
eleverna ökat ansvar och låter varje barn utvecklas på bästa sätt utifrån sina egna
förutsättningar. KSFF påverkar också genom att medverka i skolans samråd.
KSFF arbetar för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för både elever och personal.
Medlemskap i KSFF är frivilligt, ju fler medlemmar, desto mer kan göras för barnen och
skolan. Medlemsavgiften är 100 kr per familj och läsår. Avgiften används till att bidra
ekonomiskt på olika sätt, tex inköp av material till barnen, samt genomförande av olika
aktiviteter för barn och personal.
KSFF ska fördela sin budget i två delar; olika prioriterade områden samt rena
äskningsärenden. Detta för att säkerställa att ekonomin tillåter tex Rommeresa vart tredje år
för åk 7-9. Fördelningen av dessa två delar beslutas på respektive årsmöte.
KSFF´s vision
Karbyskolan ska vara en trygg skola, byggd på ömsesidig respekt, där trivsel och en rofylld
arbetsmiljö ska stå i fokus tillsammans med ett lärande som är utvecklande och
inspirerande.
KSFF´s övergripande mål
KSFF har som målsättning att aktivt delta i för oss relevanta arbetsgrupper på skolan, tex
samråd.
KSFF ska kontinuerligt arbeta med att informera och engagera fler föräldrar i föreningen och
föreningens olika arbeten. Målsättningen är att 100 % av samtliga familjer är medlemmar.
KSFF ska även
•
•
•

Ha ambitionen att anordna olika typer av evenemang för såväl elever, föräldrar som
personal, tex skridskodisco, friluftsaktiviteter och andra evenemang.
Ska se över möjligheten till sponsring från det lokala näringslivet och kommunen för
att finansiera större evenemang och andra satsningar.
Ska utarbeta en tydlig visuell profil och säkerställa att information om föreningens
arbete och vision är lättillgängligt för våra medlemmar.

Prioriterade områden för KSFF´s arbete under 2018/2019
•
•
•

KSFF ska arbeta för en mer stimulerande skolgård
KSFF ska fortsätta det initierade samarbetet med PRO
KSFF ska ha ett gott samarbete med Haket
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Ansvar för vid var tid prioriterade områden och planerade aktiviteter utdelas löpande på
ordinarie KSFF-möten.

KSFF´s återkommande aktiviteter över ett läsår
Kick-On

September

Öppet Hus

Januari

Skridskodisco

Januari/Februari

Vårfest

April

Skidresa

Vart tredje år

