Protokoll fört vid KSFF ́s ordinarie månadsmöte 2019-12-03
Plats: Café Haket
Närvarande: Åsa Jeffler, Lasse Rundelius, Lasse Ingeson, Petra Andersson

1. Mötet öppnas. Till mötes ordförande valdes Lasse Rundelius.
2. Till sekreterare valdes Petra Andersson.
3. Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor.
4. Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna.
5. Ekonomi. En ny medlem.
En ny snöskyffel har köpts in (60 kr) till att skotta isen med.
6. Äskningar.
Högstadiet har inkommit med en äskning om bidrag till Lussefika. Vi fixar Julmust och
pepparkakor, till en kostnad av ca 200 kr.
Fritids önskar pingisracketar och bollar till nya utepingisbordet. Vi (Lasse I) köper in ett 12pack med racketar och ett storpack med bollar som vi fördelar i två väskor som Fritids och
skolan får dela på. Till en maximal kostnad av 2.000 kr.
7. Skolgården.
Grusplanen har blivit sladdad men tyvärr blev resultatet inte så bra. Skulle behöva sladdas
djupare för att få bort groparna. Lasse kollar.
Målning av ny fyrruta avvaktar vi med, dels pga vintern och dels pga kommande
ombyggnationer.
8. Övriga frågor.
Det har inkommit mejl från vårdnadshavare till elever i ÅR 7. Dom är oroliga för hur
Läroplanen följs och hur betygssättning ska genomföras då det saknas behöriga lärare pga
sjukskrivningar. Antalet labbtillfällen är för få i jämförelse med andra skolor i Vallentuna. Vi
lägger till detta som en punkt till Samrådet 10/12.
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Ombyggnationen av E-huset till Förskola.
Många frågeställningar till själva genomförandet av ombyggnationen. Planskisser, kartor,
ritningar mm. Hur stor del av skolgården kommer tas i anspråk till Förskolan? Grusplanen? Vi
tar med även detta som en punkt till Samrådet 10/12.
Nästa möte tisdag 14/1 och tisdag 4/2.
9. Mötet avslutas.

Sekreterare
Petra Andersson
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