Verksamhetsberättelse läsåret 2013/2014 Karbyskolans Föräldraförening (KSFF)
Karbyskolans föräldraförening hade under läsåret 141 medlemsfamiljer.

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Jeanette Viio (barn i 4 och 6)
Kassör: Anni Phragmén (barn i 4)
Sekreterare: Linda Näsmark (barn i 7)

Ledamot: Theresia Björn-Bäckius (barn i 6 och 8)
Ledamot: Annika Mustonen (barn i 3 och 4)
Ledamot: Anna-Karin Andersson (barn i 1)

Suppleant: Christina Bohm (barn i 1 och 4)
Suppleant: Lars Ingeson (barn i 1)

Revisor: Rosie Siltberg (barn i 6 och 8)
Revisorssuppleant: Johan Fyrberg (barn i F och 5)

Valberedning: Mikael Almén (barn i 4), Ann-Helen Fors (barn i 8) och Arne Lithander (barn i 5)
Under slutet av läsåret fick valberedningen omstruktureras och bestod då av Ann-Helen Fors,
Annelie Sageryd (barn i 4 och 8) och Jenny Thörnberg (barn i 1).
Styrelsen har under året hållit 7 månadsmöten växelvis morgon/kväll för att möjliggöra deltagande för så
många som möjligt och 1 årsmöte.
Styrelsen har, med anledning av klassammanslagningarna, utöver detta hållit 1 extra styrelsemöte,
3 föräldramöten där representanter från skolledning, Vallentuna Kommun, Lärarförbundet, politiker och
press har deltagit, 1 möte med rektor och utbildningsansvarig i Vallentuna Kommun och 1 möte med rektor.
KSFF har haft representanter på skolsamråd som hålls 2 gånger per termin för att kunna informera samt
utveckla föräldrars roll och inflytande i skolan.
KSFF har verkat för att starta upp matrådet igen tillsammans med skolan, elevrådet, kostansvarig på
kommunen och föräldrar.
Medlemsavgiften har även detta år varit 100 kronor per familj.
KSFF har under året organiserat/kallat/inbjudit föräldrar att nattvandra fredagar och lördagar med
samling på ungdomsgården ”Haket”.
KSFF har under året lämnat bidrag till ”Elins projekt”, museiebesök för åk 4, Hattdagen, Alla Hjärtans Dag och
inhandlat 3 st pingisbord. Även detta år blev Rommeresan inställd pga skolans ekonomi. KSFF har också
anordnat ett Skridskodisco.

Styrelsen i KSFF genom
_______________________
Jeanette Viio

