
 

 

HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F.                 PROTOKOLL 9/2011 

 
HoS styrelsemöte 

 

Tid och plats:  7.12 2011 kl. 18.30.  i St Olofskolan 

 

Närvarande: Lars Nyberg, Annette Lehtosaari, Crister Mannila, Herman Norrgrann, 

Eija Eriksson, Soile Haverinen, Synnöve Sandell, Lena Hindström-Pesu                  

   och Pia Siegfrids. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Mötets öppnande  

          Ordförande öppnade mötet kl.18.30. 

 

2. Godkännande av föredragningslistan och föregående mötesprotokoll 

           Föredragningslistan och föregående mötesprotokoll godkändes. 

           Till sekreterare valdes Pia Siegfrids. 

           

 

3. Ekonomi, eventuella ansökningar 

           Hem och skola i Åbo har beviljats 1500 euro i verksamhetsbidrag från 

           Kulturfonden. 

           Katedralskolan beviljades 600 euro av r.f. för resa till Frankrike. 

           Lågstadierna beviljades 560 euro av r.f.  för sexsnack i åk 5-6. 

   

4. Anmälningsärenden 

           Sektionernas verksamhet: 

            

           Sirkkala: Novemberfesten för föräldrar och lärare blev lyckad. 95 pers. deltog. 

           Sirkkalabackens traditionella pepparkakskväll ordnades den 17.11. 

           Cygnaeus : Skolgården är nu klar till allas belåtenhet. Misstankar om ev. mögel- 

            skador i skolan har framförts från föräldrahåll. Tapio Alapaattikoski från stadens  

            sida intygar att behövliga mätningar och undersökningar görs så fort renovering- 

            en av luftkonditioneringen är slutförd. Skolhälsovårdaren har inte i detta skede  

            stött på större nämnvärda symtom hos elever eller personal. 

           S:t Olofsskolan: Stöd med läx- och provläsning på onsdageftermiddagar har tills- 

           vidare tyvärr inte varit så välbesökt som väntat. Den 15.12 ordnas ett infotillfälle  

           för föräldrar om ett pilotprojekt, skolan gått med i, som handlar om tvåspråkighet  

           med svenska som skolspråk. Hem och skola ”betalar” den klass i åk 8 som bakar  

           och serverar kaffe på pausen. Pengarna går till klassresa på åk 9. 



             

          

           Katedralskolan ordnar i år igen den traditionella julbasaren den 17.12. 

           En matrikel över skolans elever och personal alltsedan 1700-talet har getts ut. 

           Renoveringen av skolan inleds på vårterminen 2012. 

              

              

5. Diskussions- och övriga ärenden 

 Förvaltningsfrågan har gått vidare till JO. Stadens förvaltning har gjort 

flera formfel. Vi strävar efter en egen skoldirektör för den svenska skolan  

                      med beställarfunktion. Vi inväntar fullmäktiges beslut och överklagar. 

 Mötestider och platser för våren: 13.2  i Cygnaeus, 21.3 (årsmöte) i St 

Olofskolan,  17.4 i Sirkkala och 10.5 Ispoisv. 

             

           

            

    6. Mötets avslutande 

          Ordförande avslutade mötet kl. 20.00. Nästa möte alltså den 13.2 kl.18.30 i 

          Cygnaeus. 

          

 

 

 

 

 

 

 

       Lars Nyberg                                                         Pia Siegfrids 

       ordförande                                                               sekreterare 

           

 

 

            

 

 

 


