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Skolsamråd 8 juni 2017
Plats
Tid

expeditionen, Karbyskolan
17.30 – 18.30

Närvarande

kontaktpolitiker
föräldraföreningens representant
föräldraföreningens representant
personalrepresentant
elevrådsrepresentant
representant för förskolans föräldrar

Ordförande
Protokollförare

rektor
administrativ chef

Föregående protokoll
Föregående protokoll skickades ut med kallelsen. Inga kommentarer.
Ekonomi
Skolans budget, liksom Vallentuna skolors generellt, visar ett negativt resultat för
2017. Det samma gäller förskolan. Skolan verkar däremot inte få det elevtapp till
läsårsskiftet som vi haft tidigare år, i dagsläget har vi 8 elever in och 6 elever ut.
Därtill har vi 16 elever som går ut och hela 50 elever till de nya F-klasserna.
Organisation/verksamhet
Rektorsområden: Karbyskolans rektor är nu tf förskolechef för både Karbyskolan och
Ormsta, detta fram till att ny förskolechef tillsätts. Ekonomin är gemensam för skola
och förskola fram till årsskiftet.
Klassorganisation: Till hösten tar vi in 50 förskoleklassbarn och de delas in i tre
klasser. I övrigt görs inga förändringar i klassorganisationen. Alla klasser behåller sin
mentor i den mån det är möjligt.
Tidigare utanonnserade lokalförändringar med en förskola till inom skolans område
blir inte av. VI behåller alltså samma lokaler 2017-18 som tidigare läsår.
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Skadegörelse
Vårterminen -16 hade vi mycket skadegörelse, vilket försvann under höstterminen.
Under vårterminen -17 eskalerade skadegörelsen igen. Skadegörarna är kända och
skolan har jobbat hårt med i samarbete med deras föräldrar, fältarna mfl för att mota
skadegörelsen. Den senaste tiden har det minskat.
IT
Schoolsoft är nu igång och skolan jobbar med att få alla lärare att jobba lika mycket i
systemet. Diskussion om hur veckobrev distribueras och med vilken framförhållning.
BUF har valt mellan Google Drive och Office365 och valt Google Drive som
molnbaserat fildelningssystem eftersom Office365 just lagt ner de delar av sitt system
som är intressant för skolan.
BUF letar också efter gemensamma digitala läromedel.
Karbyskolan köpte in egna datorer till alla elever i år 6-9 i augusti och under våren
fick även år 5 egna datorer.
Frukost år 6-9
Kommunen har haft frukost för elever i år 6-9 som försöksprojekt under vårterminen.
Försöket kommer att förlängas till höstterminen. Nu har vi möjlighet att schemalägga
frukosten från början.
Trafikkartläggning
Kommunen har genomfört en enkät bland föräldrar om trafiksituationen runt skolan
och skolvägen hit. Enkäten besvarades av drygt 40 personer. Den visar på tre
områden som sticker ut; trafiken på Kastanjevägen kl 8.00, att gång- och cykelvägar
saknas samt säkerhten runt några specifika busshållsplatser.
Skolskjuts
Barn- och ungdomsnämnden fattade den 18 april beslut om att revidera riktlinjerna
för skolskjuts från och med läsåret 2017/2018. Revideringen innebär att samtliga
grundskoleelever som ansöker om skolskjuts och uppfyller avståndskravet för SLkort, oavsett val av skola eller andra kriterier, beviljas SL-kort.
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Skoltaxin för de som inte kan åka med SL-trafik kommer att samordnas mer än
tidigare för att mer lika den gula linjen som drogs in.
Vision
Personalen har under läsåret jobbat med en ny gemensam vision för skolan.
Skolans val/elevens val/profil
Karbyskolans rektor har jobbat med en fritids- och kultursatsning i samarbete med
det lokala förenings- och näringslivet. Tabken är att erbjuda alla elever någon form av
idrott och kultur. För de äldre barnen liknar förslaget det arrangemang vi har för
profilval. Det skulle vara aktiviteter för alla skolor och transport skulle ordnas till de
olika aktiviteterna.
Karbyskolan fortsätter under 2017/18 med samma profilupplägg som tidigare år. För
6-9 förkortas profiltiden till 60 minuter per vecka och en temadag läggs in istället.
Idrottsprofilen övergår till en mer äventyr- och ledarskapsinfluerad inriktning för att
kunna passa in i kommunens nysatsning.
Medarbetare
Förstelärare
BUF har tillsatt ca 16 globala förstelärare som har ett uppdrag för alla skolor i
kommunen en dag i veckan. Från Karbyskolan får vi en global förstelärare och tre
lokala förstelärare inom digital utveckling, bedömning och läsinlärning.
Förvaltningen annonserar också efter en försterektor, en tjänst som är unik i landet.
Rekrytering inför 2017/18
I dagsläget har vi hela bemanningspusslet klart, förutom några timmar tyska. Vi har
bla rekryterat en NO-lärare och en lärare i matte/teknik, tre klasslärare och en
förskollärare.
Övrigt
Föräldraföreningen för fram att elevrådet på högstadiet vill ha nya möbler. De kan
hjälpa till men behöver veta vilka regler som gäller för möbler inom skola.
Föräldraföreningen tipsar om den lokala pensionärsföreningen som skulle kunna
rastvakta mot tex gratis lunch. De kontrollerar intresset bland pensionärerna.
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Föräldraföreningen efterlyser även fadderverksamhet för eleverna, tex att elever som
är tre år äldre faddrar en yngre klass.
Nästa möte
Förslag: 28 september 2017 kl 17.30-18.30

Protokollet justeras

__________________________

____________________________

Ort och datum

personalrepresentant
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