
 

 

Protokoll KSFF´s månadsmöte den 16 januari 2018, kl.19:00  

Plats: Café Haket 

Närvarande: Annelie Sageryd, Anni Phragmén, Petra Andersson, Lasse Ingeson, Åsa Jeffler, 

Lasse Rundelius  

1. Till mötesordförande valdes Annelie.  

 

2. Till mötessekreterare valdes Lasse R.  

 

3. Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg under övriga frågor. 

 

4. Föregående protokoll gicks igenom. Lasse I har fördjupat sig i ämnet vattenkokare 

och kommer nu att köpa in en lämplig vattenkokare. Petra informerade om status 

gällande våra punkter på senaste samrådsmötet bl.a. att ambitionen är att även 

ettorna skall ha en skål med frukt i klassrummet, som F-klass. 

 

5. Ekonomi är oförändrad förutom tillskott på medlemsavgifter från 10 st nya familjer 

sedan förra mötet.  

 

6. Tre äskningar har inkommit sedan förra mötet. 

 Läraren i 2 B har framfört önskemål om bidrag till trivselhöjande och 

ljuddämpande åtgärder i deras klassrum i form av ljuddämpande mattor att 

hänga på väggarna samt gardiner. Anni börjar med att kontakta rektorn och 

frågar hur mycket skolan har budgeterat för förbättringsåtgärder gällande 

inomhus- och studiemiljön.  

 Båda pingisborden med havererade nät har önskemål inkommit gällande nya 

kompletta nät. Nya nät är beställt. Ena pingisbordet är nedklottrat och besudlat 

med diverse inristningar. Annelie kollar om det går att lägga på någon typ av film 

och i så fall kostnaden för detta.  

 Speciallärarna Elin och Jessica har önskemål om en lättläst boksamling för ett 

intensiv-läsningsprojekt riktat till de yngre eleverna. Kostnad för detta 7.500:- kr. 

För 4-5 år sedan bidrog föreningen till en liknande boksamling. Annelie börjar 

med att kontaktar speciallärarna för att informerar sig om vart den nu finns, 

livslängden är på böckerna m.m.  



 

7. Nästa skolsamråd är den 22 februari 2018, kl. 17:30 – 18:30. 

 

8. Gällande skolgården så mailar Annelie styrelsen ett förslag på ett brev, som efter 

godkännande kommer skickas till kommunen.  

 

9. Göran Seveson har lovat att ploga isen senast torsdag 18/1 eller när det slutat snöa 

och sedan är det bara att spola. Anna-Karin Andersson har för tillfället nyckeln.  

 

10. Hemsidan är framskjuten till jan-feb när Jeanette har mer tid. Vi saknar fortfarande 

presentation och bild från några i styrelsen. De som inte gjort det skickar en bild och 

en kort text om sig själva till Annelie som vidarebefordrar till Jeanette. Jeanette gör 

sedan ett förslag på ny hemsida.  

 

11. Petra gick igenom ett utkast på verksamhetsplan/handlingsplan som avhandlades 

och som hon kommer att renskriva till nästa möte. 

 

12. Övriga frågor – Anni redogjorde förutsättningarna för skidresan till Romme Alpin, 

totalt 76 st elever,  2 st personal/buss, kostnad 335:- kr/elev. Lämpligt datum 7/3 

alternativt 8/3. Anni kontaktar skolan om vilket datum som passar bäst.  

 

Det är osäkert om vi kommer närvara på Informationsmöte för blivande F-

klassföräldrar på kvällen den 25 januari eller endast se till att det finns något 

informationsblad om KSFF. Annelie kollar med skolan vad som är lämpligt. 

 

När skolan har öppet hus den 27 januari kl. 10:00-13:00 kommer föreningen vara 

representerad.  

 

13. Mötet avslutas (nästa månadsmöte 20 februari 2018, kl. 19:00) 


