
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F.                                   MÖTESPROTOKOLL 
 
Styrelsemöte för Hem och Skola i Åbo r.f. 
 
Plats och tid: 13.02 2012 kl. 18.30.  i Cygnaeus skola (lärarrum) 
 
Närvarande: Lars Nyberg (ordförande), Johan Pelo (sekreterare),Crister Mannila, Soile Haverinen, 
Synnöve Sandell, Lena Hindström-Pesu, Pia Siegfrids och Mari-Susann Grandell (rektor, Cygnaeus 
skola) 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Mötets öppnande  
          Ordförande öppnade mötet kl.18.30. 
 
 
2. Godkännande av föredragningslistan och föregående mötesprotokoll 
            
Föredragningslistan och föregående mötesprotokoll godkändes. 
Till sekreterare valdes Johan Pelo. 
           
 
3. Ekonomi, eventuella ansökningar 

 
Undersökningarna på Cygnaeus skola (enkäten, mögelhunden och andra mätningar som för tillfället 
görs i fastigheten). Dagsläget diskuterades och Cygnaeus rektor delgav sin version av helheten och 
det som görs för tillfället, samt kommenterade läget för de praktiska arrangemangen som har gjorts för 
att underlätta situationen för berörda parter. Mätningar och kartläggningar utförs som bäst i skolan av 
Raksystems och senast idag den 13.2. 2012 har nya undersökningar påbörjats. Utrymmen och perso-
ner, bl.a. 38 barn, kartläggs för en mer noggrann bild över den rådande situationen i fastigheten.  

 
Åbo stad och Raksystems genomför sina kontroller och uppföljning av detta är att invänta. Konstateras 
kan att problemet uppstått när för många parter varit inblandade och att det tyder på ett systemfel i 
strukturen hur sådana saker skall skötas och av vem. Allt det som är på gång just nu kommer att kart-
läggas i de rapporter som torde anlända i medlet av mars månad. Skolan väntar och ser vad staden 
redovisar, samt kommer att föreslå för eventuella lösningar gällande den problematik som råder i sko-
lan. 

 
Övrigt kan konstateras att föreningen har bidragit med en hel del summa pengar gällande den situation 
som är aktuell i Cygnaeus skola. Det rör sig om några tusen euro för att få en närmare insyn i hur läget 
är i Cygnaeus skola. Pengar har alltså gått åt och ytterligare ansökningar kommer därför att lämnas in 
för att trygga den ekonomiska sidan. 
 
 
4. Anmälningsärenden 
            
Sektionernas verksamhet: 
            
 I denna fråga diskuterades egentligen den frågan som berör alla skolor och deras sektioners verk-
samhet som berör de besparingar som skall göras inom skolsektorn. Besparingarna skulle röra sig om 
5 %, men nu pratas det om 3% nedskärningar. Detta betyder i stora drag ca. 30-40 h lektionstid som 
faller bort från schemat. Här är det alltså frågan om att smågruppsundervisningen blir lidande och om 
hur A2 språket skall beaktas. Det andra som konstaterades var att besparingarna inte går hand i hand 
med de krav som hela tiden åläggs läraren i sitt dagliga arbete. AIS (stödreformen) kräver ett stort en-
gagemang av personalen men när, var eller hur detta ska förverkligas är aningen oklart.  
 



Samma sak gäller vikariesituationen i skolorna. Besparingarna betyder att lärare får ta hand om större 
grupper där undervisningen blir lidande och att eleverna blir otryggare i klassen. Säkerhetsaspekten är 
ett annat faktum. Vem bär ansvaret om något händer i klasserna d.v.s. under de nu rådande omstän-
digheterna och hur påverkar detta lärarens roll och deras psykiska välmående i en arbetsomgivning 
som är långt ifrån idealisk. Allt tyder på att det kommer att leda till större grupper där eleverna inte kan 
bli sedda och att lärare blir utbrända. I samma väva diskuterades det om ett inlägg i de lokala tidning-
arna för att andra skulle få ögonen upp för det som håller på att ske och dess egentliga betydelse för 
våra ungdomar. 
                         
 
5. Årsmötet 
 
Årsmötet kommer att ordnas den 21.3. 2012 i St: Olofsskolan  klockan 18.30. Bokslutet kan bli klart till 
dess men det återstår att se. Utöver detta diskuterades stadgeändringen gällande dagisars medtag-
ande i Hem & Skolas verksamhet. Beslutet blev att vi inväntar på det beslut som förbundsstyrelsen tar i 
denna fråga gällande vad detta gäller på kommunnivå och hur de skall förhålla sig till dessa föräldra-
föreningar. 
 
Förbundsstyrelsens årsmöte kommer att hållas den 14.4. 2012 där det bl.a. kommer att bjudas på 
stand-up som en av programpunkterna. Styrelsen bestämde om ett extra möte den 7.3. 2012 som skall 
hållas i Sirkkala skola.         
 
 
6. Diskussions- och övriga ärenden 
            
Synligheten i tidningar och förvaltningsfrågan togs upp, samt behovet av en sekreterare och en even-
tuell föräldrarepresentant för Katedralskolan. 
 
 
7. Mötets avslutande 
 
Ordförande avslutade mötet kl. 19.45 Nästa möte den 7.3 i Sirkkala skola. 
          
 
 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
 
Lars Nyberg                                                          Johan Pelo 
(ordförande)                                                         (sekreterare) 
           
 
 
            
 
 
 


