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Protokoll fört vid KSFF ́s ordinarie månadsmöte 2020-02-04  

Plats: Café Haket  

Närvarande:  Åsa Jeffler, Lasse Rundelius, Melina Bentley, 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. Skatteverket har beviljat deklarationsbefrielse i 5 år då vi inte har några 

skattepliktiga intäkter. 

 

6. Äskningar. Inga nya äskningar. 

 

7. Skridskodisco. Styrelsen beslutar att vi tyvärr inte kommer hålla något skridskodisco i år pga 

avsaknaden av vinter och kyla. Vi avser ändå att spola is om det skulle vara kallt till 

Sportlovet.  

Som alternativ till disco så diskuterade vi andra aktiviteter. T ex en cykeldag med 

säkerhetsgenomgång av cykel samt ev en cykelbana runt koner mm. Grilla i samband med 

Epa-dagen 1 maj. 

 

8. Ombyggnation av E-hus och skolgård till Förskola.  

Lisa Dahlman på kommunen svarar att projektet är i startfasen och någon skiss fanns ej att 

tillgå ännu. En projektgrupp bestående av representanter från Karbyskolan, Garnstugans 

Förskola och Brottby Förskola ska träffa en landskapsarkitekt (under v 6) för att ta fram ett 

förslag.  

Lisa Dahlman har även varit i kontakt med en trafikplanerare men har ingen information om 

hur trafiken kommer planeras. (Vår fråga avsåg framförallt Kastanjevägen) 
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9. Övriga frågor. 

Hemsidan behöver uppdateras. Personen som hjälpt oss tidigare flyttar och har inte längre 

möjlighet. Petra har en kontakt som arbetar med hemsidor och som kan tänka sig att hjälpa 

till med att lägga ut protokoll mm.  

 

Mikael avgår som ledamot då han flyttar och inte längre kommer ha barn på Karbyskolan. 

Suppleanterna får träda in tills vidare och ny ledamot väljs in på årsmötet. 

Samrådet 10/12. Ny idrottslärare är på plats. Samverkan för bästa skola fortsätter. 

Persienner uppsatta på Högstadiet. Garnstugan flyttar in hösten 2020. Arbetet med 

ombyggnationen av lokalerna börjar till sommaren. Alla elever som inte når målen i simning 

(ÅR 7-9) erbjuds simning på akademitiden på tisdagar. 

Det har framkommit en oro från föräldrar över att man inte tar in vikarier och att 

anledningen skulle vara att spara pengar. Skolan vill tydligt markera att så inte är fallet. 

Skolan tar in vikarier för alla timmar som vikariepoolen har möjlighet att skicka någon 

vikarie. Tyvärr så är behovet större än tillgången och det leder till att man ibland står utan 

vikarie och behöver hjälpas åt med eleverna. 

Droger på skolan. Skolan arbetar med polis och socialtjänsten och riktade insatser mot 

enskilda elever görs kontinuerligt. Om man har tankar kring polisens arbete i frågan får man 

gärna kontakta vår kontaktpolis Stefan Dahlgren. En föreläsning för föräldrar är på gång 

under våren.  

Nästa skolsamråd 3/3 samt 19/5. 

 

10. Nästa möte tisdag 10/3 (Melina tar med fika) och tisdag 7/4.  

Sista möte innan sommaruppehållet 19/5. 

 

 

 

Sekreterare 

Petra Andersson 
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