
Hem och Skola i Åbo rf
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 7 /07
Plats och tid: 25.9.2007 klockan 18.30 i Sirkkalaskola 

Närvarande: Pia Liljeroth, ordförande, Annica Saarela, sekreterare, Christel Bergman, kassör, Carolina Strandman, 
Cygnaeus lärarresp, Cathrine Retti-Ekman, Cygnaeusskolas föräldrarepresentant, Lena Hannus-Suksi,, SOS 
lärarrepresentant,  Greger Lind, Sirkkalabackensskolas föräldrarepresentant, Annette Lehtosaari, Sirkkalaskolas 
föräldraresp., Tove Skrifvars, Sirkkalaskolas lärarresp, Lars Nyberg, SOS föräldraresp

1. Mötet öppnades kl 18:35 av ordf Pia Liljeroth
2. Godkännande av föredragningslistan och genomgång av föregående 

mötesprotokoll.
3. Anmälningsärenden
• Sektionernas verksamhet: Cygnaeusskola: 3.9.2007 föräldramöte för ettornas 

föräldrar, många föräldrar på plats. Skolan har fått en mobbningsplan. 
12.9.2007 ordnades en ”antimobbningsdag” för årskurs 6 på Ulappa, 3 
personer från Folkhälsan var dragare. Cynkan söker bidrag från länsstyrelsen 
för klubbverksamhet för modellbygge och hantverk, ansökan skall vara inne 
inom oktober. Körverksamheten startar inom oktober för årskurserna 3-4 ev 
också årsk 5. Årskurs 4 (klassföräldrar) har informerats om möjligheten att 
söka stipendie för lägerskola från Lise Wahlströms stiftelse. 
Sirkkalaskola:.Föräldramöte för ettornas föräldrar hållits. Sektionmöte vecka 
40. Körverksamheten ”Sirkkalasingers” för årskurserna 2-4 har startat med 
Maria Engblom som körledare.  Sirkkalabacken: I slutet av augusti ordnades 
en grillkväll för elever, föräldrar och lärare på Ulappa. Tre föräldramöten har 
hållits hittills i höst. SOS: Klassföräldramöte hållits, 27 föräldrar på plats. 
Konstaterats att det finns svagt intresse för körverksamhet i sossen. HoS 
understöder ev bandverksamhet istället. I planerna finns att ordna en skidresa 
till Himos våren-08 samt en föreläsning om ”sex och sånt”. 

• Medlemskap och –avgift för S:t Karinseleverna i Littois, dubbelt medlemskap 
HoS/S:t Karins föräldraförening

• Reflexvästar delats ut till elever i åk 1.
• Hem och skola-föreningsbrev
• E-mail från Camilla Hautala: regionträff ordnas 15.11.2007. Ev en teaterpjäs 

framförs som senare skall turnera i skolorna.
• Turun seudun vanhemmat-foruumi träff 10.10.2007
• Maiju Alanen har frågat om studeranden från finska hanken kan delta i HoS-

styrelsemöte i oktober
• kommit brev samt e-mail från Turvary, trafikjippot tillsammans med HoS i 

november.
• brev från Ålandsbanken
• inbjudning till lärardagen 25.10.2007



• rikdagsledamot Sari Sarkomaa betonar vikten av samarbete mellan hem och 
skola

• skrivelsen/initiativet från HoS och Turvary från trafikjippot i fjol är under 
behandling i Åbo stad.

4. Novembertrafikjippot 1.11.2007 tillsammans med Turvary

5. Hem och skola och skoldiskon
Borde skoldiskon ordnas i HoS`regi? Vad täcker 
HoS`försäkring/ansvarsförsäkring? Pia utreder det juridiska.

6. Klassnamnlistor coh spridningen av dem diskuterades. Sirkkala har en 
telefonkatalog för skolans elever (frivilliga uppgifter). Funderas över en likadan 
telefonkatalog för Cynkan.

7. Övriga ärenden
Rektor Lilian Kjellman: Skolan har läromedelsbrist. Kan HoS ev understöda 
anskaffning av tex klassuppsättning i natur-och miljö sk fakta böcker? Varje skola 
gör en förteckning över vad som önskas och en ansökan till sektionen eller 
moderföreningen.
Sponsorering av teater för 2 klasser i SOS?
Ny ordförande kandidat i feb-mars -08.

Mötet avslutades kl 20.20

Pia Liljeroth Annica Saarela
ordförande sekreterare

Pia Liljeroth Annica Saarela
Ordförande sekreterare


