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Karbyskolans Föräldraförening  
Protokoll månadsmöte den 12 februari 2019, kl.19:00  

Plats: Café Haket 

Närvarande:  

Styrelserepresentanter: Anni, Petra, Lasse, Melina, Åsa samt Annelie på länk.  

Förälder Linn. 

 

1. Till mötesordförande valdes Anni.  

2. Till mötessekreterare valdes Petra.  

3. Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg under övriga frågor. 

4. Föregående protokoll gicks igenom.  

 

5. Ekonomi. KSFF har nu bytt organisationsnummer och skaffat Swish nr 123-552 23 70. 

  

6. Äskningar. Linn Bentley har framfört en äskning från högstadiet. Dom håller på och 

renoverar umgängesrummet. Det kommer målas och spacklas och fixas. Dom äskar nya 

pingisracketar och bollar till pingisbordet, lite sällskapsspel, tavlor och annat att sätta 

upp på väggarna, en väggklocka samt eventuellt någon form av möbler. Äskningen 

uppgår till ca 2700–3000 kr vilket styrelsen beviljar. 

 

7. Skridskodiscot och isen. Vi genomförde ett välbesökt skridskodisco fredagen den 8 

februari. Överskottet blev 12 700 kr. Vi tackar alla underbara engagerade föräldrar som 

har jobbat hårt. Ett extra stort tack till våra sponsorer Ländia, Wangeskog, Roslags-

Stoppet, Karbyhallen, Tobias B mfl 

Om vädret är med oss så ska vi försöka spola isen igen till sportlovet (men just nu är det 

5 plusgrader) 

 

8. Hemsidan. Vi anser att prioriterat är att protokoll och mötesdatum läggs ut på 

hemsidan. Resterande kan vänta. Styrelsen har i dagsläget ingen som kan/vill jobba 

med hemsidan. Melina ska fråga en bekant.  

 

9. Oro i lågstadiet. Både KSFF och enskilda föräldrar har haft kontakt med personal och 

rektor. Flera insatser har gjorts och en handlingsplan finns. Det verkar som att 

situationen håller på att förbättrats och att det är lugnare i klasserna. Man har även 
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beslutat om att dela in eleverna i mindre arbetsgrupper enligt ett fastställt schema för 

att ytterligare öka arbetsron. Ett nytt problem har däremot dykt upp och det är att det 

är så många elever i lågstadiet nu så att det blir svårt med toaletterna. Framförallt så 

behöver dom städas oftare nu när det är så många som delar på få toaletter.   

 

  

10. Pingisborden.  Högstadiet ska få ha ett pingisbord i sitt nyrenoverade umgängesrum. 

Pingisbordet renoveras av eleverna själva med handledning av vuxna. Nya nät köps in 

av KSFF.   

 

11. Skolkatalogen. Den har nu kommit till skolan och delas ut i klasserna av mentorerna. 

 

12. Mötestider.  12/3, 9/4 samt 14/5  

 

13. Önskemat.  Det finns redan möjlighet för dom elever som har en diagnos att få ”önskemat”. 

Läkarintyg behövs.  

 

14. Övriga frågor. Nattvandring planeras från och med Valborg. Brottby SK kommer även dom 

att nattvandra i år med start 1/3. Vi kommer att synka oss så att vi inte nattvandrar samma 

dag, utan turas om fredagar och lördagar. 

Samrådet 21/2. Petra och ev Melina går. 

 

15. Mötet avslutas (nästa månadsmöte 12 mars 2019, kl. 19:00) 

 

   

 

_____________________  

Petra Andersson  
Sekreterare 
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