Protokoll fört vid KSFF ́s ordinarie månadsmöte 2020-05-19
Plats: Café Haket
Närvarande: Åsa Jeffler, Lasse Rundelius, Melina Bentley (per telefon), Petra Andersson, Lasse
Ingesson

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. Petra presenterade ett preliminärt resultat för verksamhetsåret 2019/2020.
Underskott beräknas. Främst pga att vi inte kunde genomföra Skridskodiscot då vintern
uteblev.
6. Äskningar. Inga nya äskningar. Vi har lämnat över pingisracketarna till Fritids.
7. Ombyggnation av E-hus och skolgård till Förskola.
Inget nytt mer än att det ska ”fortlöpa enligt plan”. Ombyggnationen av lokalerna i E-huset
ska ske under sommarlovet i möjligaste mån men kommer även ske under höstterminen.
Omlokalisering av klasserna till att ÅR 6,7,8,9 kommer vara på övervåningen på Högstadiet
och ÅR 3,4,5 kommer vara på bottenvåningen på Högstadiet. F-klass ska vara kvar i befintliga
lokaler och ÅR 1 och 2 kommer vara på övervåningen i E-huset.
8. Hemsidan. Petra tar tag i att uppdatera protokollen och lägga ut aktuella datum för möten.
9. Övriga frågor.
Samråd idag 19/5. Lasse R och Melina deltog via länk.
Kommunen har omstrukturerat kostnadsfördelningen inom kommunens skolor. Detta har
gynnat Karbyskolan. Man har rekryterat en behörig lärare, Christer, i Ma/No på Högstadiet.
Börjar till hösten.
Niornas bal inställd pga Corona. Likaså den traditionella skolavslutningen i gymnastiksalen.
Ingen föräldranärvaro vid avslutningen i klassrummen, endast elever. Man har inte heller
haft den vanliga inskolningen / besöken av blivande F-klass elever.
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ÅR 4 kommer till höstterminen vara en klass med två mentorer. Dom två 3-orna som finns
idag kommer alltså slås ihop. Preliminärt beräknas antalet elever i klassen blir ca 30 st.
Blivande F-klass är preliminärt ca 45 barn och kommer bli 3 klasser.
10. Nästa möte tisdag 1/9. Årsmöte planeras till 15/9.

Sekreterare
Petra Andersson

Tillägg.
Under onsdagskvällen 20/5 kom ett meddelande via Schoolsoft. Informationen finns även på
kommunens hemsida https://www.vallentuna.se/forskola-och-skola/grundskola-ochfritidshem/nyheter/utveckling-i-vallentunas-forskolor-och-skolor/
Kopierat från Vallentuna Kommuns hemsida:

Mot denna bakgrund har barn- och ungdomsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag till skolorganisation. Utgångspunkter för förslaget:
Utgå från lokala förutsättningar och behov
I mindre rektorsområden organisera sammanhållen verksamhet från förskola till årskurs fem
Kårsta förskola och Kårsta skola bildar en gemensam enhet förskola – årskurs 5
Lindholmens förskoleområde och Gustav Vasaskolan bildar en gemensam enhet förskola – årskurs 5
Karby förskola, Brottby förskola och Karbyskolan bildar en gemensam enhet förskola – årskurs 5
• Kårsta skola, Gustav Vasaskolan och Karbyskolan påverkas genom att årskurs sex tas bort
• För Kårsta, Karby/Brottby samt i Lindholmen erbjuds undervisning för årskurs 6 – 9 på en av våra
kommunala högstadieskolor genom skolval till årskurs 6
• Ny skolorganisation föreslås vara införd till läsåret 2021/2022
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